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ባለ ሺ ተምሳሌትና ሺ ሚት ከተማ

1

ምዕራፍ አንድ
1.1  መነሻ

 ሚት ከሚያገለግላቸውና ለህዝብ የሚሰጣቸውን ፋይዳዎች በመገንዘብ 
የስነ-ፅሁፍ ተማሪዎች የፎክሎር አጥኚዎች ሚትን ያጠናሉ፡፡ ሚትን በስፋት 
የሚያስተናግደው መስክ ሚቶሎጂ በነገረ ጭብጦች በመጠነኛ ደረጃ ረቂቅነት 
ያላቸውን ለማቅረብም ምቹ ባለመሆናቸው አልተጻፈባቸውም፤ ለምሁሩም 
ሳይቀር አልቀረቡም፡፡ አሁን አሁን ግን ለአንዳች ረቂቅ እሳቤ ማቅረቢያ መስኩ 
ሚቶሎጂ ሆኖ የኢትዮጲያ ሚትን በማጣቀስ ይነገራል፡፡ በስልጣኔ ውስጥ 
ያለፉት ጥንታዊ ስልጣኔዎች የግሪክ ሚት፤ የሮማን ሚት፤ የግብፅ ሚት… 
ወዘተ ተፅፈው ተሰንደውም ይገኛሉ፡፡የኢትዮጲያ ሚት መንግስት ሳባ (ማክዳ) 
አክሱም በመኖሩ ለአመክንዮ ዛሬ የኢትዮጲያ ብሔራዊ ሚት ስነ-ፅሑፎች 
ውስጥ እየታደሰ ባሉበት ሁኔት ብሔራዊ ሚት (ናሽናል ሚት) እየታደሰ 
ይገኛል፡፡
 
 ሚት ከበርካታ ፋይዳዎች ከሚገለፅባቸው ገፅታዎች ማዝናናት ስነ-
ፅሑፍና ባህል ማዳበር ወጥ ያልሆነ አስተሳሰቦችን መቅረፅ፤ ህዝቡ የሚወዳቸውን 
ኩነትና ጀግኖችን መዘከር ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ብቻ ናቸው፡፡ በሀውልቶች ስዕሎች 
በድምፅና በመፅሐፍ በምናብና ኪነጥበባዊ ግብዓቶች ናቸው፡፡በተጫባጩ አለም 
ለዘመነኛ ሲቀርቡ ከእኩይ ባህሪያት ወደ ክቡር ስነ-ምግባር የሚያሻጋግሩም 
ናቸው፡፡

 የኢትዮጲያ ሚት እንደ ጥንታዊያኖች የስልጣኔ እንደ ግሪክና ሮም 
ወዘተ. ያህል ባይሆንም ከ1953 በፊት የነበሩ የተፃፉ ታሪኮች እውቅ ሐውልቶች 
አክሱም፤ጎንደርና ላሊበላ በራሳቸው የሚናገሩት ያላቸውን ያህል የስልጣኔ ባለቤት 
የሆነችው ሀረርም የሚነገርላት፡ አጥሯ፡የመኖሪያ ቤት ግንባታዋ የሚዳሰሱና 
የማይዳሰሱ ቅርሳ ቅርሶቿም ሚት አላቸው፡፡ ይህ በመጠኑ ረቂቅነት ያለው 
ጭብጥ የሆነው የፎክሎር አካል የሆነው ሚት እንደ ሌሎች የፎክሎር አካላት 
አልተጠናም አልቀረበምም፡፡በመጠኑ ቃሉን እንኳን የማይነሳው ሚትና የሀረር 
ሚት የጀመሩት ከቢር አብዱልሙሂይሚን አበዱናሲር ብቻ ናቸው፡፡ ከሚት 
የሚነሱ ትርጉሞች የተዘበራረቁ በመሆናቸው አብዱልሙህይሚን  ግን ሚቱ 
ከእስልምና የተቀዳ መሆኑን አበክሮ ሰርቶ በሁለት ስራዎች በማስቀመጡ እንደ 
መነሻ በመሆን ይህ ፅሑፍም በዚሁ ተበረታቶ የሀረር ሚት እንደ አጠቃላይ 
ጭብጥ በማስተናገድ ገፅታዎቹን የማስቀመጥ ሙከራ መነሻው ነው፡፡
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 የሀረርን ሚት ፍለጋ ከአጥሯ ጋር የተያያዙት ከተማ መሪዎች 
ከሀይማኖት አዋቂ አሊሞች ከብፅኣን ግለሰቦች ከሌጃን ዳቹ በስፋት ከተነገረላቸው 
መሪዎቿ ታሪኮችና ከዚሁ ጋር የተፃፉ ግጥሞቿ ዚክሪዎቿ፤ ካልተፃፉትም 
በቃል ከሚነገሩትም በመዳሰስ የሀረርን ሚት እናያለን፡፡ በዚሁ ፅሑፍ እንደ 
ግብአትነቱ ከከተማ ረዥም የታሪክ ዘመን በመነሻነቱ ከተማዋን የበርካታ   
ሚት ባለቤት አድርጓታል፡፡ ማንኛውም ሀረሪ ወጣት የሀረሪ ሚት ቁሳዊ 
አካልና ከጀርባው በሚኖሩና ሌሎች የስነ ፅሑፍ ሰዎች ትርክትም በዚህ መነሻ 
ያልተካተቱ ካሉ እንዲያክሉበት ያቀደ የመነሻ ሀሳብ ነው፡፡ 

1.2 አላማዎች

 ይህ ፅሑፍ አራት አላማዎች አሉት፤መጀመሪያ ሚትና ሚቶሎጂን እንደ 
የፎክሎር ይዘት ለማስተዋወቅና በሀረር ባህል ይዘት አንድ ዘውግ ለማበልፀግ 
እንደ ዘውግነቱ ያለውን አድማስ ለማሳየት በዚህም ሚስጥራዊ(mistirious) 
ሚስቲክ ለመረዳት ከሚቻለው በላይ የሆነ እሳቤና ሌሎች ተያያዥ ጓደኞችን 
ጽንሰ ሀሳቦችን በመሰብሰብ በተጨባጭ ማቅረብ ነው፡፡

 ሁለተኛ ሚት እንደ ሚቶሎጂ አካልነቱና ከስነ ፅሑፍ ሥራዎች ጋር 
በተለይም ከፈጠራ ስራዎች ጋር የተዋሐዱና ቀጥተኛ የሆነ መግለጫ የማይታይና 
የማይብራራባቸው ረቂቅ በመሆናቸው፤ ታዳጊ ፀሐፊዎች እንዴት እንደሚገልፁ 
እንዲያስተውሉትና እንዲጠቀሙበት ማመቻቸት ትኩረት እንዲያገኝ ማሳየት 
ነው፡፡

 ሚት በሀረሪ ባህልና ልምድ ውስጥ የሚንፀባረቅና በብዙ 
ገፅታዎች፤በግለሰቦች ማህበረሰብና ጠቅላላ ህዝቡ የጋራ እሳቤነቱና (collective 
thinking) በታሪኩ በእምነቱና በብፅኣን አባቶች እንደ ሌጀንድ ግለሰባዊ 
የሚታወቀውና ተቀባይነት ያገኘውን እሳቤ አለም አመለካከት(world view) 
ማንፀባረቅ እሳቤው ምንጭ ማስረጃ ይኑረው አይኑረው የሚያብራራው ሁነት 
አገናዛቢ ኩነትም በእውኑ ከሆነውና በማስረጃ የለሽነቱም ቢሆን በህሊና ሊቀረፅ 
የሚያስችለው እምነት መኖሩን ቀደምት ከሰለጠኑ ጥንታዊያን ህዝቦችና 
ዘመነኞችም የሚያንፀባርቀውን እንደ አለም አመለካከት እንደሚመሰረት 
ተግባርነቱ ነው፡፡ 

 ሶስተኛ ሚት ለማሳመን ለማብራራት የማይመች የሰው ልጅ ፍጥረት 
ጉዞው ወዴት እንደሚሄድና ጅማሬውም ሆነ ፍፃሜው ማብራሪያው እምነት 
በእስልምና እምነት ምላሽን የሚያገኝ በመሆኑ የሀረሪ ሚቶሎጂ የሚቀዳው 
ከእስልምና መሆኑን ማሳየትና ከየዚክር ሰለዋት  ወዘተ.. በየርዕሱ የሚገልፁት 
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ሙእጂዛት የሚት አቢይ ምንጭነታቸውን በማወቅ መጠቀም ነው፡፡

 አራተኛው እንደማንኛውም ባህል ከኢኮኖሚው የሚንፀባረቀው ከሚት 
የሚመነጩ እሳቤ ላእላይ መዋቅር(supper structure) እንደ  ወጥ ልማድ 
ሁሉ በማይታዩና በማይዳሰሱ የፎክሎር አካልነት ሚቶሎጃዊ የፈጠራ ስራ 
ማጠናከሪያ ሁሉ ሚቲም በቅርቡ እንደታተመው “ቱኹን ኪታብ” ትረካና 
ውበት መግለጫ ኢሪዮው ኢሊ ይበላት ተረት ተረት ከመነሻ አላማቸው 
የዘለቀ በአብዛኞቹ ፍትህ የሚገለፅባቸው ጭንቀት የሚተነፈስባቸው የአእምሮ 
መረገጋትን ፍቅር ወደ ጅነት ህልውናዊ አንድነትና ቀጣይነት የሚገለፅባቸውን 
ሚቱ ወደ አደባባይ እንዲያቀርብ ነው፡፡ ይህን እንደ ባህል የሚታሰበውን ሚት 
ከሀረሪ ባህል በምሳሌዎች በማቀናጀት የሀረሪ ሚቶሎጂ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ 
ታሪክ እንደ እምነት ከእስልምና ጋር ያለው ቁርኝቱ እንደ እሳቤውም ባህሉን 
ማበልፀግና እድገቱን ማመልከት ነው፡፡

1.3. መግቢያ

 ሚት እንደ ጥንታዊ እምነት ጥናት የሚያመለክተው አቅጣጫ ከግርግዳ 
ስዕሎች ከተለያዩ ስነ ቅርስ (sculpture) ከተሰነዱ ፅሑፎችና ዘመነኛ ሚት 
ከእድሜ ባለፀጋ አዛውንቶች በቃለ መጠይቅ ከበአላት አከባበር የሃይማኖት 
መማፀኛ (ritual) ተግባሮች ወዘተ የሚዳሰስ ሲሆን አንዱ ወደ ሌላኛው 
የሚጠቁም ሌላኛው ወደ ሌላ ምንጭ አመላካች ሊሆን ይችላል፡፡

 የሀረሪ ሚት መግለጫ ምንጮች በተለያዩ አካሄድ የሚከወኑ ምርምሮች 
የሚወስዱ ቢሆኑም ዝርዝር መገለጫዎች በርካታ ቢሆኑም ዋና ዋናዎች 
ከተማይቱን መጠበቅ በታሪክ ሂደት ያፈራቻቸውን ሌጀንዶች ሰብአዊ ግንኙነትን 
የታሪክ ውጤት የሆነውን አጥሯን፤ ሰው ከፍጥረታትና ከተፈጥሮ ግንኙነት፤ 
የሰው ልጅ እኩልነት ግልፅነት፤ ፍትህን በማይተናነሰው ሚት እንደማንኛውም 
ሚት እኩይን ማውገዝ በማስመልከት ሚት የሚያጠናባቸው ሲሆኑ ምኞትን 
ተስፋን ኪነ-ጥበባዊ ውበትንና በህሊናዊ ባህርይ ብቸኝነትን የንብረት የግል 
ባለቤትና ውርስን ከሁሉም ሚቱ የሚቀዳበት ዋና ምንጭ የእስልምና ሃይማኖትና 
ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ ቀደምት የህዝብ መሆኑንና ሚቱ የሚገልፀው አብይ 
መገለጫዎች ናቸው፡፡

 የሀረሪው ቁስ አካላዊ ባህል፤ እንደ እለታዊ ፍጆታው ይሁን እንደ ገቢ 
ምንጭ የሚያጠነጥንባቸው ቡናና ጫት የህዝቡ እለት ተእለት እንቅስቃሴ፤ 
የቤት አሰራሩ የታሪክ ቅርሳ ቅርሱ የሴቶችን ሚና ገላጭም ሀረሪዋ ወጣት 
የምትሳተፍበት ስፌት ስራዎችና አግብታ ወደ ዘላቂው መኖሪያዋ የምትወስዳቸው 
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የራሳቸው መልዕክትነት ዛሬ ዛሬ እሳቤ ሆነዋል፡፡

 ሰው ከተፈጥሮ ጋር ያለውን ግንኙነትም በራሱ ሚት(myth per-se) 
አለው፡፡ የሰለጠነ የእርሻ ክህሎትና አጠቃቀም የሚጠቅስ ሆኖ የቡናና ጫት 
ምርቷ የራሳቸው የሆነ መገለጫ ሲኖራቸው ከአካባቢው እንስሳትም ጭምር 
በግንኘነቱ በራሱ ባህልና ሚት የሆነው በአውሬነት የሚታወቀው ከጅብ ጋር 
ያለው ግንኙነት የራሱ የሆነ በቃለ ትውፊቱ የሚናገር ሚት አለው፡፡

 በሰብአዊ አመራር ብጹኣኑ በርካታ አዋቂዎች፤ መሪዎች አሚሮች 
ታሪክ የተሰነዱ በታሪክ የሚጠቀሱ በመሆናቸው ከእስልምና መስፋፋት ጋር 
የነበራቸው ሚና ፈቀቅ ሲልም በአፍሪቃ ቀንድ የነበረው የረዥም ጉዞ ንግድ 
አመራር ላይ የነበራቸው ሚና የቀረጹኣቸው ገንዘቦች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ 
በተለያዩ ገፅታ የተዘገቡት በተጨማሪ ሴቶች መሪዎችም ተዲና ቢንት ማያ፤ባቲ 
ድል ወንበራ፤ ፋጡማ ወ.ዘ.ተ ዛሬ ታሪክ ብቻ ሳይሆን ሌጀንድ ናቸውና የሀረሪ 
ሚት ናቸው፡፡
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ምእራፍ ሁለት
 

                     2.ፎክሎር ሚት አቃፊ ዋነኛ ዘውግ(gener)

2.1 ፎክሎር (ስነቃል) በአጠቃላይና በሀረር 

 የፎክሎር አላባዊያን (elements) የሚባሉት ውስጥ አንዱ ሀገረሰባዊ 
ትውን(performance) ናቸው፡፡  የማህበረሰቡን እውቀት ለመግለፅ የሚቀርበው 
የሚነገረው ወይም የሚከወነው በድምፅ በቀል በምልልስ በቁስ ገፅታ አውዱ 
የምንገልፅበት ድምፅ ቁስ በሁነት እንቅስቃሴ ወይም ሌላ ታሪኩ ውስጥ ግጭትና 
ጦርነት የሚተረክበት፡መረዳቱ ሁነቱን ለህይወታቸው አውንታ ይጋፈጡበታል፡፡
ታሪኮቹ አብነት የሚሆኑ ሞዴል እንዲቀርፁና እኩይ ባህሪን በበጎ እንዲበልጡት 
ያደርጋቸዋል፡፡

 ማንኛውም የቃል ታሪክ ፎክሎር የማይዳሰስ የህብረተሰብ ቅርስ ሲሆን 
ያልተፃፈና የተጻፈውን የሚያጠቃልለው እንቆቅልሽ(ደባደባ) መዝሙርና 
ጨዋታዎች፤ የእንስሳት ጨዋታዎች፤ ሌጀንድና ሚት ናቸው፡፡በተጨማሪም 
ሀይማኖታዊ ታሪኮች … ተረ ተረቶች የሞራል ታሪኮች አስደናቂ ታሪኮች 
የሞኞች ትረካና የአስማተኛ ታሪኮች(fairs tale) ያጠቃልላል፡፡

 የፎክሎር ዘወጎች ማእቀፍ ውስጥ ስነ ቃል ሀገረሰባዊ ልማድ ቁሳዊ 
ባህል፤ሀገረሰባዊ ትውን፤ሀገረሰባዊ ውክልና ሌጀንድ በታሪካዊና ታሪክ ቀመስ 
ሰዎችና ቦታዎች ይተረካል፡፡ በሚገባ ያልታወቀ ግለሰብ (ያልተዘመረለት) 
በቅርቡ የተከወነ የፖለቲካ የታሪክ ሞራል ገላጭ ታሪኮች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 
ተረቶች ሚቶች  እምነቶች ይሆናሉ፡፡

 የሀረሪው ኢሪዮኢሊ፤አሪን ሞ ቲሪ፤ ኢሊዮው ኢሊ፤ ኢሊን ሞ ቲሪ፤ 
ዊሪዮ ዊሪ አምስት ስሞች አገናዝቦ የተማረጡ ያህል አብዱልሙሂሚን 
አብዱናሲር በማስመልከት በቱኹን ኪታብ ያቀረበው ቀደም ሲልም በትንሽ 
መፅሐፍ ታትሟል የልጆች ጨዋታ ዊጅ መትፌቀር ምሳሌ መኽማኻ ጋር 
ሀረጋዊ አባባሎች (idioms) ታትመዋል፡፡ በሀረሪው የመዝገበ ቃላት ስራ 
ጩቅቲ ኪታብ በህትመትና በሶፍት ዌር ደረጃም አሉ ሜሺያ ከአንዱ ወደ ሌላ 
ቋንቋ ይተረጉማሉ፤ዙግማ ሀረሪን በሀረሪ የሚፈታ መዝገበ ቃላት ታትሟል፡፡

 ኢሪዮው ኢሊ እየተጠቀሱ ትርጉማቸው ከዚነት አብዱረሺድ 
በአማርኛ፤ከኢምራን ወበር(በእንግሊዘኛ)  ቼሩሊ በአጅሚ(ፊደሉ አረቢኛ ቋንቋው 
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ሀረሪ) ለህትመት በቅቷል፡፡
 
 በሀረሪው ፎክሎር(ስነ ቃል) ከላይ እንደተጠቀሰው ወደ ጽሑፍና 
ደረጃቸው መታተም ቢያንስ እንደ ወረዱም ቢሆን እንደ ማስረጃነት(factual) 
ለማጣቀስ ማስቻላቸው በአርትኦትና ትንተና ደረጃቸውን ማምጣት ማሳየትና 
ማሳመን የሚቀጥለው ትውልድ ድርሻ ሊሆን ይችላል፡፡

 ለዚህ ጥሩ ማመላከቻ የሚሆነን በከቢር አብዱልሙሂይሚን አብዱናሲር 
ተሰብስቦ ተተንትኖ የታተመውና የሀረሪ ሚቶሎጂ ፋናወጊ ማጣቀሻ “ሀረር ጌይ 
ፈቀር” 1988 ሲሆን ከቢር እንደጠቀሱት መመስረቻ(መኤሰስቲ ኩቱብ) ገና 
በሚገባ መሰራት አለበት በሚል ግንዛቤነቱ ቢሆንም ከሙሉ ስብስብ ቀደም 
ብሎ አደረጃጀት በ12 ፈርጆች ማስቀመጥ  መግለጫዎች ቀርቦበታል፤"ቲሀረር 
ጌይ ፈቀር ሱራዋ ሲፈት” (አዳራደርና ባህሪይ) አቀራረብና ቅደም ተከተል 
(አቀርቦት ዋ ተርቲባት) … ወዘተመጽሓፉን ከመድብል በላይ እንደ መማርያም 
ያደርገዋል፡፡ በዚህ መስክ  የበቃ እውቀት በሌላ አንድ የዚክር ስብስብ ላይ 
እንደ መግቢያ የጻፉለት ማስታወሻ ራሱ ትምህርትነቱ የስነጽሑፍ ሰዎች እንደ 
ትልቅ የሚያጠግብ ጉርሻ ነው፡፡ 
 
2.2 ሚት፤ ሚቶሎጂ አብይ ማእቀፍ

 ሚት፤ ሜቶሎጂ እንደ ሙያ መስክ ባህል ሆኖ በባህል ውስጥ ፎክሎር 
ውስጥ አንድ አካል ነው፡፡ ፎክሎር ውስጥ ከሚት ጋር የሚታቀፉት 

ሀ.ተረቶች(folk tale) የልጆች ጨዋታ
ለ.ሚት የሀይማኖት ታሪኮች 
ሐ.ኤቲክስ 
መ.ባለድና 
ሰ.ሌጀንድ ናቸው፡፡

የመጀመሪያ ፎክ ቴል የሚያቅፏቸው 
ሀ. አስገራሚ ተረቶች 
ለ. ሞራል ታሪኮች 
ሐ. የሞኝ ታሪክና 
መ. ፈይር ቴልስ(አስማተኛ ፍጡር ታሪክ) 

 የዚህ ውይይት አብይት ቱክረት አቅጣጫው ሚት ነው፡፡ ለተመቻቸ 
አቅርቦት መጀመሪያ ሚትን ከዚያም መስኩን ሚቶሎጂን ለመረዳት ያመቻል 
ሚትና ሚቶሎጂ በመስክነት ትክክለኛ ጥናት ከጂኦግራፊ፡ ታሪካዊ አንትሮፖሎጂ 
እውቀትን አካባቢን እፅዋቱን እንስሳቱን ባህሪይ መረዳትን ይሻል፡፡ ምሁራን 
ጥንታዊ ታሪኮችን ምናብ፡ ሚት ሌጀንድ ዝነኛ ታሪክን  ከሚያውቋቸው 
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አውሊያዎች ዝነኛ መሪዎችና እውቅ አሊሞች ጋር ያቆራኟቸዋል፡፡ 

 የሚቱ መገለጫም እነኚህን ከሚወዷቸው ጋር በመንፈስ የመቆራኘት 
እምነት ነውና ቀብራቸውን አጥንቶቻቸውን አፈሩን በመቅረብ ይገለፃል፡፡

 በቁም ትርጉሙ ሚት ልማዳዊውና ባህላዊውን ታሪክ እንደ ሁሉም 
አስተሳሰብ አመለካከት መቀበል ነው፡፡

 እንደ ሮበርት ግሬብስ ሚት፡የዋህ የሆነ ጭንቅላት የሚጠይቃቸውን 
ጥያቄዎች እውነት ባለመሆናቸው መጨረሻ ስለሌላቸው እውቀትና ልማድ 
ለመመለስ ባለመቻሉ እነኚህን ጥያቄዎች የሚያጠና ነው፡፡ ተያይዞም አሁን 
ህያው የሆኑትን ለመመለስ የማይመቹትን  ሥርዓቶች በህልውነታቸው ያሉትን 
ባህላዊና ልማዳዊ እምነት ቁርኝትና ጥያቄዎችን በማብራራት ትክክለኛውን 
ማስረዳት ነው፡፡ እንደ ሚት የሚወስኑበት የአሁኑ ነገረ ጉዳዮችና ስልጣናቸውም 
ጭምር በእውኑ ሚዛናዊ /rational/ ክርክር ዘልቆ የሚሄድ መሆኑ ነው፡፡

 ከዚህ በመነሳት የመወሰኑን ጉዳይነት ለቡድን ለተቋም ለአምልኮ ስርዓት 
(ritual) ማህበራዊ ተቋማት ህጎች ልማዶችና ሞራላዊ መለኪያዎች እሴትና 
ሀሴት ሚት ይወስናል ይቀበላል፡፡ በመሬት ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ(status-
quo) ፍላጎትን ስርኣቶች ኮሙኒኬሽን መገለጫው ሚት ይቀበላል ይደግፋል፡፡

 በሚት ከሚታቀፉት ጭብጦች ውስጥ አንዱ ሌጀንድ ነው፡፡ሌጀንድ 
ስለ አንድ ሁነት፣ ግለሰብ ሆኖ በልማዳዊውና ባህላዊው ከትውልድ ትውልድ 
የተላለፈ የምናስታውሰው ታሪካዊና ሳይንሳዊ ማስረጃ የሌለው ታሪክ ነው፡፡
ሌጀንድ ረዥም ይሁን አጭር ባህል ስለሚያቀርበው ስለያዘው ስለሚያራምደው፤ 
በባህሉ የተቀበሉት እሴት አስተያየት ስነ-ምግባራዊነት አመላካች ጠቋሚ ምልክት 
ነው፡፡ሚቲ ከሚያንፀባርቀው አንዱ ሌጀንድ እንደሆነ አስተውለናል፡፡ ይህም 
ታሪካዊ ወይም ታሪካዊ ብጤ (quazi history) ሰዎችን ቦታዎችን ወ.ዘ.ተ 
ሆኖ ስለ አንድ ሰው/ግለሰብ ሆኖ በእውነታው / ኩነት የሚዘመርለት ላይሆን 
ይችላል፡፡ ታሪኩም በቅርበቱ ወይም እጅግ የቀረበ ሆኖ ትረካው ፖለቲካዊ 
ወይም ምሁራዊ ከመሆኑ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል፡፡ ሚት በማህበራዊ እሴት 
ባህሪያት የህብረተሰቡን አመኔታ ይገልጻል፡፡

 ሚቶሎጂ-የሚት ስብስቦችንና መድብሎችን በኪነጥበብ የተሰበሰቡ 
መድብል ሆኖ በአንትሮፖሎጂያዊና ስነ ፅሑፋዊ ሳይኮአናላቲካል አያያዝ 
አማካኝነት የሚገልፅ ነው፡፡ ሚትና ሪቹዋል(አክብራ) የማማፀኛ አከባበሮች 
መገለጫዎች ናቸው፡፡ሚቶሎጂ የእያንዷንዷን ባህል እምነት የተመሰረተውን 
የሱፐር ናሽናል ፍጥረታትን ይገልፃል፡፡ 
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 ሚትና ሂስ የሚሰጡት ትርጉም ስንረዳው በምንችለው ቋንቋ በመሆኑ 
የሚት ተቀባይነት ያገኘው ትርጉም ነው ይላሉ፡፡ ሚት ታሪካዊና የተፈጥሮ 
ሁነትን ወይም ስነመለኮታዊ(supper natural) ገፅታን ወይም ገፀ ባህሪይን 
በአብዛኛው ህዝባዊ አስተሳሰብ ፀጋን በተምሳሌት የሚገልፁ ጥንታዊነት ያለው 
ልቦለድ (ትረካ) ነው፡፡ 

ከዚህ ትርጉም የሚመዘዙ ነጥቦች
• አንዳች የተፈጠረ ነገር ነው እውነት ያልሆነ
• ከአንዳች ሁነት በተለያየ ተገናዝቦ የተዛመደ ነው፡፡
• በአተናተኑ የሚያሳምኑ
• ቅራኔን ለማስወገድ ለመወጣት የተደራጀ ኃይል ነው፡፡
• በአስኳልነቱ(በንጥረነቱ) ርእዮተ አለማዊ ነው
• በከፍተኛ ህብረተሰብ ክፍል የሚገኙ እሴት ስርዓት
• አንዳች ገላጭነት ያለው የተለየ ጭብጥ አቅጣጫ ነው፡፡

 በአጭሩ ህዝብ እሰከ አመነበት ድረስ ተቀባይነትን እስካገኘ ድረስ በባህል 
ውስጥ ዘላቂነቱ ሚት የረቂቁ እሳቤ የአለም አመለካከት/ ርዕዮተ ዓለማዊ(world 
view )አካኋን ገላጭ ተደርጎ ይወስዳል፤ምልከታውም ማህበረሰባዊ ግንዛቤያዊ 
አካልነቱን ስብስብ አስተሳሰቦች በምናብ ፈጠራው ባህሉን የሚቀናጁትን ቁሳዊ 
አካሎች ነባራዊ እውነቶች ኪነ ጥበብና ሥነ ጥበብ በተጨማሪም የሀይማኖት 
መገለጫም ነው፡፡

 ሚት በማንኛውን ገፅታ በተለየ ሁኔታ የሚያስተናግደው ፍጥረት 
ህይወትና ሞት የተፈጥሮ አለም አሰራር አብይ የህይወት ጥያቄ የሆነውን 
መመለስ አለም እንዴት እንደ ተፈረጠች ፀሐይ ለምን ወጥታ ትገባለች? 
ዳይቲስና ሱፐርናቹራል ፍጥረታትን እጅግ የሚቀራረቡ የህይወትና የሀይማኖት 
ታሪኮች ዙርያ ያጠነጥናል፡፡
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2.3 የሚትና ሚቶሎጂን ታሪክ ከመነሻው ሲተርከው

 ሚቶሎጂ የሚትን ባህል፤ ልማዱና ዘዴውን ከምስረታ ርዕዮተ ዓለምና 
ልብወለድነትን ይጠቀልላል፡፡ (ሼሊንግ) ለአንዳንድ የሚት መዝገበ ቃላት 
ሚትስትሪ; ያስቀመጡት (ሚትስትሪ የሚት ታሪክ) የውሸት ተረትና ታሪክና 
ምሳሌ ነው፡፡ ግና ለጥንታዊያኑ ሚት ምንድነው? ምላሹ ከፊል ታሪክ ከፊል 
ስሜት፡ ከፊል ሃይማኖትና ከፊል የቅኔ ውቅራት ነው፡፡ይህን በሚገባ መተንተን 
የዘመነኞች ጉዳይ ነው፡፡ በ18ኛው ክፍለ.ዘመን የሚት ቲኦሪ የሚነሳበት ጉዳዩ 
በቋንቋ መገኘት ተወሪ ላይበሉት የተፈጥሮው አጥናፍና የልዕለ ተፈጥሮ ወይም 
መለኮታዊ (supernatural) አጥናፍ በመሆኑ ነው፡፡ ሚቶሎጂ ይላል ሼሊንግ 
ታሪካዊ እውነት የውጪ ሽፋን ነው፡፡ 

 የሀሳባዊያን ፍልስፍና ሚቶሎጂን የሚመለከተው እንደ ቀደምት ስብስብ 
ሀሳብ የቅኔ ፍልስፍና የተፈጥሮ አስተዋይነት ተምሳሌታዊ የማይንፀባረቅ 
የማይለዋወጥ ሁነት ነው፡፡‹‹ቋንቋ ራሱ የደበዘዘ ሚቶሎጂ ነው›› ይላል ሼሊንግ 
ሆሜርን ለሚያነቡ ሚቶሎጂ፤ ታሪክና ሰዋሰው እንድሁም ቋንቋ ይደበላለቃሉ፡፡ 
ሚትን ለመረዳት ታሪክን ወደ ኋላ ተመልሶ ማጥናት ያስፈልጋል፡፡ ሲያሳጥሩት 
ቋንቋ የሰው ልጅ ህዝቦች ፍጥረት የመሆኑን ያህል በተመሳሳዩም የሚት 
ልማድና ፍልስፍና የሰው ልጅ ፍጡር ናቸው፡፡ ጭራሹኑ ኋላ ኋላ በ19ኛ ክፍለ 
ዘመን ሚቶሎጂ እንደ ሳይንስ ብቅ አለ፡፡ (ሼሊንግ) 

 (ፍርቱን ኦፍ ሂስትሪ ዶናልድ አር ኬሊ(2003) አጣምሮ ለማቅረብ 
ያህል እንደ ሜሪ ሌፍኮወትዝ አቀራረብ፤ሚቶሎጂ ታሪክነትና ምርምር 
ሳይደረግባቸው ከትውልድ ወደ ትውልድ የተላለፈ ልማዳዊ ባህላዊ ታሪኮች 
ናቸው፡፡ በእውኑ ሚቶች ብቻና ትረካ የሚሆኑት እጅግ ወደኋላ ሄዶ የተከሰተን 
ሁነት እንደማስረጃ መተረኪያ መሳሪያቸው ነው፡፡ ለዚህ ዘዴ ብቻ ነው አተራረክ 
ልማዳዊው ሚት አማካኝነት ጥንታዊ ታሪክ ሊታወስ የሚችለው፡፡

 ሚት የሚፈጥሩት ሲሆን ታሪክ ደግሞ የሚከውኑት ነው፡፡ የሚት 
ፀሐፊዎች ምናባቸውን የመጠቀም ነፃ ደራሲዎች በመሆናቸው ከትረካው 
የሚያነቃቃውን ክፍልና የተጓደለ የታሪክ ሁነቱን መሙላት አይሳናቸውም፡፡ 
በአጭር መንገድ ሚት ሰብአዊ ልምድን ለመረዳት ያስችላል፡፡ ስለዚህም በጉዳዩ 
በታሪኩ ይልቅ ሚቱን ለማስታወስ ምቹ የሆነው፡፡(ከምፓኒየን ተ.ፍለስሬ አር 
ሂስትር ኤንድ ሂስትዮግሪ አቬዘር ተከር(2009)
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እንደ አንድ አንትሮፖሎጂስት፡ ሮበርት ግሬቭስ ሚት ሁለት ተግባራት አሉት
  1.  ለመመለስ የማይመች ጥያቄዎችን መመለስ 
   2. ጥያቄዎችን በማወያየት ብዥታን በማብራራት በእውን ያሉትን ግልፅነትና 
ማብራሪያ ያስባል እንደ አንትሮፖሎጂስቱ አላን ኦፍ አንትሮፖሎጂ ሚት 
ክቡርና ቅዱስ መገለጫዎች መሰረታዊውን ሰብአዊ ፍጡር ህልውነት ሁሉም 
ነገሮችና እኛ የት እንዳለን ባለንበት አለም ከየት እንደ መጣንና ወዴት እንደ 
ምንሄድ ይገልፃል፡፡ ለአቀራረብ የሚጠቀሙት ንግግር ወይንም ትረካ ነው፡፡ 
ከዚህ በመነሳትም ሚት የቃል ትውፊት/ኦራል ሂስተሪ  (traditional history) 
ሌጀንድ (አንዳች ኩነት ወይም ግለሰብ የሚታወስ ታሪክ ሲሆን በዘልማድ ሆነ 
ባህል ዘዴው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን ታሪክና ማስረጃ የሌለው ነው፡፡
ግንዛቤውም አለማዊ አመለካከት world view ሆኖ ህብረተሰቡ የሚጋሩት 
እውነት reality  አስተሳሰብ እንደ ባህልነቱና ባህሉንም የሚቀርፅ የጋራ እሳቤ 
ነው፡፡ እስከታመነበትና የባህሉ እንደ አካልነት ተቀባይነት ካገኘ ልማዳዊውን 
የህዝቦች የአለም አመለካከት እስከገለፀ ድረስ ባህልንእስከ አራመደ ድረስ 
ሚት የልማዳዊው ህዝቦች አመለካከት ይሆናል፡፡ ገፅታውምየፈጠራ ምናብ 
የሚያደርገው የኪነ ጥበብ አካልና የእምነት ሀይማኖት መገለጫው ነው፡፡

 2.3.1 ሚት እንደ ታሪክ 

 የሀይማኖትን እምነትና መተግበሪያነት የተዋጣለት መለኪያውና 
ቁመናውን ጠብቆ ትክክለኛውን ሰብአዊ ባህሪይ ተግባራዊነት አመከንዮ 
ያስቀምጣል፡፡  ሰፋ ያለውና ከዘመነኛ አመለካከት በመነሳት የሚሰጠው 
የሚት ትርጉም ሚት የሚተረጎመው ዘለላለም የሚኖሩትን የማይኖሩትን 
ጨምሮ ያስተናግዳል:: በመሆኑም ሚት የተወሳሰቡ ሰብአዊ እንቅስቃሴዎችን 
በይዞታቸው በቀላሉ ያቀርባቸዋል፡፡ በተጨማሪም በነገር ዓለሙ ያለውን ወደኋላ 
የማይመልሰውንና ጥልቀት የሌለውን ያደርጋል፡፡

 ሚት በማህበረሰቡ ዘንድ ከረጅም አመታት በፊት የተከሰቱና እውነት 
ናቸው ተብለው የሚታመኑ ድርጊቶች የቃለ ትረካ አይነት ነው፡፡(ፌንጋን 
1992) 

 ሚት ቃላዊ ትረካ ለቃለ ትረካዎች የሚለየው ቅዱሳዊ መሰረት ያላቸው 
ሀሳቦችን ይዞ እውነት በድሮ ጊዜ የተከወኑ ድርጊቶችን የሚገልፅ ነው፡፡ በሚት 
ትረካ በዋና ባህሪያት የምናገኛቸው አካላት ሰዎች እንስሳት መናፍስት ወይም 
ማህበራዊ ጀግኖች ናቸው፡፡(ግስኮም1965) 
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 ሚት የሰው ልጅ የነገረ ፍጥረት እና የነገረ ባህላዊ እንቆቅልሾችን 
ለመመለስ የሞከረበት እየተመሰቃቀለ ለሚያስቸግረው የአለም ፍጥረት ስርዓት 
ለማዘጋጀት እምነታዊና ፍልስፍናዊ ጥበብ ነው፡፡ ሚት የማህበረሰቡ የእሴት 
ስርዓት ነው፡፡ እንደ ጥሩና መጥፎ፤ ትክክልና ስህተት፤ ፅድቅና ሀጢአት፤ 
ንፅህናና ወንጀል፤ያለ እጅግ ምግባራዊ እምነታዊ የሆኑ ህሊናዊና አእምሮአዊ 
ጉዳዮች ምን ማለት እንደሆኑ በይኗል፡፡ ሚት የሰው ልጅ ሀይማኖታዊ 
ፍልስፍናዊ ማህበራዊ ኪነጥበባዊ ወዘተ… ሰነድ ነው፡፡ (ቴድሮስ ገብሬ 2002)

ከዚህ በመነሳት ከቴድሮስ ገብሬ ሚት-

• ማህበረሰቡ ስለ ተፈጥሮዊ ሀብቶች ያላቸው ባህሪይ
• አፈጣጠሪዊ ሂደትና የት መጣው?
• በርሱ ባህል መሰረት ስለ አለም ያለው ግንዛቤ
• ስለ ስነ ፍጥረት ስነ ፈለክ ያለው ግንዛቤን ይገለፅበታል፡፡

 ሚት በማህበረሰቡ ውስጥ እውነተኛ ድርጊት እንደሆነ የሚታመን ታሪክ 
የሚገለፅበት የትረካ አይነት በሚት ውስጥ በራሱ ፍልስፍና ባህል ሃይማኖት 
ዓለማዊ እይታ ወዘተ… ተነስቶ የተቀበላቸው ናቸው፡፡እነኚህ ድርጊቶች 
ለሀይማኖቱ ለማንነቱ ለባህሉና ለማህበራዊ የህይወት መዋቅሩ ዋና መሰረቶች 
ናቸው፡፡ በመሆኑም የማንነቱ መሰረቶች ናቸው፡፡ 

 ሚት በተለያዩ የጥናት ዘርፎች የተለያዩ ትሩጓሜ ያለው የእውቀት 
ዘርፍ ነው፡፡ ሚት ሀይማኖታዊ ውበታዊ ትረካ እንዲሁም ባህላዊ ህልም 
cultural dream ነው፡፡ (ዴቪድ ሌማንግ 2010)
 
 ሚቶሎጂ በግርድፉ ሲጠቃለል ፡- የሚት በስብስብ በባህልና ታሪክ 
ተቋሞች ዙሪያ የተሰበሰቡ ታሪኮች ናቸው፡፡ስብስቦቹ የሰው አመጣጥ ታሪክ 
እምነትና ቤተሰቦቻቸውን በተያያዘ ሁነት (አብነት) ሰዎችና ተቋሞች በስርዓት 
የተሰበሰቡ የሚት ጥናቶች ታሪኮች ከባህላዊ ልማዶች ሊያጠቅስ ይችላል፤ 
ከእውነት የተነሱ የተገናኙ ግለሰባዊ የሆኑና የእምነት ሪችዋል አክብራ ነው
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 2.3.2 የሚት ትርጉም ጠቀሜታና አይነቶችና ተግባራት

 የፎክሎር አለባ የሆነው ሚት እንደ ጥንታዊ ታሪኮች ማጥኚያ በተለያየ 
ገፅታው ሸእል ረቶች ይሁን በሌላ የተፈጥሮን በእምነትና ልማድ ባህልነት 
ማንፀባረቂያ ነው፡፡ እንደ ጆሴፍ ካምቢል አፈታሪኮችና ተረቶች ከሚቶሎጂ 
የሚቆረጥ ሲሆን ሚቶች በታሪኮች ከፍተኛ ደረጃ የሚገኙት ናቸው፡፡ ሚቶች 
መንፈሳዊ መመሪያ (ritual instruction) ያህል ስልጣኔም በሚት ላይ የተመሰረቱ 
ናቸው፡፡ 

 ሚቶች የአንድ ማህበረሰቡ ያወጣቸውን ህግና ልማዳዊ መመሪያዎችን 
ዋጋና የማረጋገጥ ሂደት አመላካች ናቸው፡፡ ሚት በትርጓሜያቸው ለአንድ 
ህዝብ ባህል እንዴት እንደሚጠቅሙ ያሳያል፡፡ 

 የአፍሪካ ሚቶች በጥቅሉ ሰብአዊ ፍጡር በምድር ላይ ሆነን በመጥፎ 
እኩይ ነገሮች ላይ ያለውን ጫና መገንዘቢያ ናቸው፡፡  እንደ ጆሴፍ ካምቤል 
በተለያዩ ታሪኮች አማካኝነት የተፈጥሮን ገፅታና ባህሪና የባህል ልማድ አንፀባራቂ 
ናቸው፡፡ 

2.3.3 የሚት ጠቀሜታዎችና የሚት አይነቶች፤ጠቀሜታዎች በአጭሩ

1. የሰውን ፍላጎት በገፅታ የሚሄደውን የሚያነቃቁ ኪነጥበባዊ ኩነቶች  
  ማዝናናት (ለምሳሌ ተረቶችና ተረትና ምሳሌዎች) 
2. ህዝባዊ ጥበብ (wisdom) ሰዎች አስተያየትና ምክር መሰል     
   አስተሳሰብ  እንዲፈጥሩና ምናብ እንዲኖራቸው የሚተረኩ ናቸው፡፡ 
3. በማህበራዊ ባህላዊና ታሪካዊ ሁኔታቸው ሥነ ፅሑፍን ማሳደግ     
  ማዳበርና አመለካከቶችን መቅረፅ ናቸው፡፡ ይህንን በቀድሞዎች የሰው  
  ልጆች በንግግርና በስእል ይገለፁ እንደነበር ሰነዶች ያስነብባሉ፡፡
4. ሚቶች ከአንዳች የተወሰነ ዘመንና ታሪክ ለየት ያለ ገፀ ባህሪ ብፅኣን  
ወይም  ጀግኖችን ጋር ተያይዞ የሚተረኩ በጎና እኩይ ባህሪያትን  ጨምረው  
የሚተረኩት መግለጫና ማብራሪያ የሌላቸው ሁነትንም  ገላጭ ናቸው፡፡ 
5. ሚት መርህ እሴቶችን በመግለጫ ምንጮች ያሳያሉ ያብራራሉ፡፡

 የሚት አይነቶች እንደ ጃክሰን ሮደርኪያዝ (2017) አደረጃጀት መሰረት 
ዋናዎቹ 4 ናቸው የመጀመሪያው ኢትኖሎጂካል ሚት (cosmo genious) 
ሚት ስለ አላማችን ዩኒቨርስ ለእላይ ፍጡር ሱፐር ናቹራል ከነ ከፍተኛ 
ሓይላቸው ከጥቃቅን ፍጡራን ህልውነት ጨምረው ያወጋሉ፡፡ 
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 በዚህም እሴት ሀሴትና መርህ በህብረተሰቡ ውስጥ እንዴ ከረዥም 
ጊዜ ተለዋወጡ(transformation) የሚገለፀውና ቀደም የሰው ልጆች የተሰነደው 
ነው፡፡

 ሁለተኛው የጀብደኝነት ሚት በስልጣኑ ውስጥ ጀግኖች እንቅስቃሴ 
የሚተረከው ጭቆናን ለሴት ሲሉ ፀር እኩይ ትግሎችን በተለይም ሁለት 
ስልጣኔዎች አማካኝነት የሚደረጉ ትግሎች ተራዎች ናቸው

 ሦስተኛው ኢኮቶሎጂካል ሚት ኤክስቶሎጂካል በህይወት ሂደት፤ 
ኡደትና ዝርዝር ኩነት ደረጃዎችና ምክሮችን እቅዶችን አንዳች ኩነት ህልው 
ለመሆን ነው ይላል፡፡

2.3.4  የሚት ተግባራት (function)

ሀ. ሚስቲካል የተፈጥሮ ሚስጢርን መረዳትና ማስረዳት ተግባር 
ለ. ኮስሞሎጂካል አጠቃላይ ተፈጥሮን በምሉእ መረዳትና ማስረዳት      
   ተግባር 
ሐ. ሶሾሎጂካል ሰብአዊና የማህበራዊ ህግጋትን በማሳወቅና እንዲታወቅ  
   ማድረግ ተግባር
መ. ፔዳጎጂያዊ ሚት አማካኝነት የራሳችንን ህይወት እንጂ እንደ       
    ምንኖረው ማስተማር

 ሚትና የፎክሎር አካል (gener) በማህበረሰቡ መሰረታዊ  ሚናው 
ትረካ ነው፡፡ አብዛኛው ክቡር ትረካ ነው፡፡ በስፋቱ ሲታይ ሚት ያለው የአለም 
አመለካከት ላይ የተመሰረተ ልማዳዊ ታሪክ /ታሪኮች ስብስብ ነው፡፡ሚትን 
ማጥናት ባህሉ የማጥናት አካሄድ ነው፡፡ በአብዛኛው የሚት ምንጮች ተፈጥሮን 
በሰውኛነት ማናገር(personification) የሚገለፁ ናቸው፡፡ በውል የተለየ 
የታሪክ ማብራሪያ ይልቅ ሚት የማህበረሰቡን ስነ-ልቦናዊ ባህላዊ ሚት በራሱ  
እውነቶች ነፀብራቅ ሲሆን  ሌቨረ ስትራስ እንደሚያምነው ሚት በህሊና ውስጥ 
የሚያንፀባርቀውና የሚያስተነትነው የሚገኙትን እኩይና ሰናይ የመጥፎና ጥሩ 
የስሜታዊና በማተኮር ከሚያስተውሉት ስሜታዊነት ይለየዋል፡፡
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  2.3.5  ሚትና የኢንታንጀብል ባህላዊ ቅርስ ምድብ

 ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን  ባሳተመው  ኢንቬንተሪ መጽሐፍ ውስጥ 
ዓለም ኮንቬነሽንን ጠቅሶ በአምስት ምድብ ከፍሎ ያቀረበውን እንዳለ እንመልከት 
‹‹እ.ኤ.አ. በኦክቶበር 2003 በጸደቀው የኢንታንጀብል ባህላዊ ቅርስ ዓለም 
አቀፍ ኮንቬንሽን የኢንታንጀብል ባህላዊ ቅርስ አይነቶችን በአምስት ክፍሎች 
የመደባቸው ሲሆን እነሱም 

1.   አፋዊ ትውፊቶችና መገለጫዎች (Oral traditions and expressions) 
ከትውልድ ወደ ትውልድ በቃል የሚተላለፋ፡- ተረቶች፤ አፈ ታሪኮች፤ 
ቃል ግጥም፤ እንቆቅልሾች፤ ምሳሌያዊ አነጋገሮች…..ወዘተ የሚያካትት 
ነው

2.   ሀገረሰባዊ ትውን ጥበባት (Perfominge arts)፡- ሀገረሰበዊ ሙዚቃ በልዩ 
ልዩ የሙዚቃ መሳሪያዎች፤ በዋሽንት፣ በመሲንቆ፣ በበገና፣ በእምቢልታ፣ 
በከበሮ ወዘተ በመሳሰሉት ባህላዊ መሳሪያዎች በትንፋሽ ወይም በምት 
አማኝነት ድምጽ የሚወጣበትና የሚሰማበት የሙዚቃ አይነት ነው፡፡
ሀገረሰባዊ ዳንስ /ጭፈራዎች፤ በተለያዩ የሰውነት አካላትና (በአንገት፣ 
በትከሻ፣ በወገብ፣ በእጅ፣ በእግር፣ ወዘተ) እንቅስቃሴ የሚገለጽ፡- 
ጭፈራ፣እስክስታ፣ዳንኪራ …ወዘተ ናቸው፡፡ሀገረሰባዊ ድራማ (ቴአትር) 
-ትዕይንቶች ወዘተ የሚያካትት ነው፡፡

3.   ማህበራዊ ክንዋኔዎች፣ሥነ-ስርዓቶችና  ፌስቲቫሎች (Social practices’ 
rituals and   festive events ፡- ክብረ በዓላት፤ የምርት ሥራ መጀመር 
ወይም መጠናቀቅን አስመልክቶ የሚከበሩ የምስገና ወይም የተማጽኖ 
ስርዓቶች፤ ከልደት፣ሰርግና  ሞት ጋር የተያያዙ ሥነ-ስርዓቶች፤ በህዊ 
የስፓርት ጨዋታዎች፤ ባህላዊ የዳኝነትና የዕርቅ ስርዓቶች፤ ደቦነ ዕድር 
የመሳሰሉ ነባር ህብረተረት ሥራ ባህሎች እና መረዳጃዎች፤ የዝምድና 
መመስረቻ ስረዓት፤ የሰውነት አጋጊያጥ ……ወዘተ የሚያካትት ነው፡፡

4.   ሀገር በቀል እውቀቶች  ወይም ስለ ተፈጥሮና ዓለም እውቀትና  ትግበራ 
(Knowledge and practices concerning nature and the universe)፡
-ባህላዊ ህክምና፤ ባህላዊ እርሻና የእንስሳት እርባታ፤ ባህላዊ የምግብና 
መጠጥ ዝግጅትና አጠባበቅ፤ ባህላዊ የዘመን አቆጣጠር ሥርዓት፤ 
የአካባቢ ጥበቃና የሥነ ምህዳር እውቀት…..ወዘተ የሚያካትት ነው፡፡
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5.   ትውፊታዊ  የዕደ ጥበብ እውቀቶችና ክህሎቶች (Traditional 
craftsmanhip)፡- የቆዳ ሥራ እውቀትና ክህሎት፤ የሸክላ ሥራ  
እውቀትና ክህሎት፤ የሽመና ሥራ  እውቀትና ክህሎት፤ የእንጨት 
ሥራ  እውቀትና ክህሎት፤ የብረትሥራ እውቀትና ክህሎት፤ ሌሎች 
የቅርፃ ቅርጽ፣ የንደፍ፣ የሀይማኖት መፃሕፍት አዘገጃጀትና አደጓጎስ 
(የብራና፣ኪታብ) እውቀትና ክህሎት…….ወዘተ የሚያከትት ነው፡፡›› 
ናቸው፡፡ 

 እንደሚታወቀው ከላይ ሚትን ጽንሰ ሀሳብ እንደ ተረዳነውና አሁን 
ኢንታንጃብል ሄሪቴጅን እንደተመለከትነው ሁለቱ አንድነት አላቸው ነገር ግን 
ሚት ከዚህ በላይ ነው በመሰረቱ፤ በትርጉሙ፤ በውጤቱ ሁለንተናዊነት ሚት 
ከዚህም በላይ ሆኖ እናገኘዋለን፤ ይህ ስለመሆኑም በግልጽ የሚያስገነዝበን 
ከዚህ ቀጥሎ እስከ መጨረሻው ባሉት ጽሑፎች ስለሆነ የሚትን ጥልቅና 
ምጡቅ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡

ለአረዳድ እንዲመች  በጥንድ የሚገለጹት ሚቶች 

 የሚት አይነቶች በርካቶች ቢሆኑም ጉልህ የሆኑትና ከያዝኩት ነገረ 
ጉዳይ የኢትዮጵያ ሚቶሎጂ እና ተያያዠ ጉዳዮች ዝቅ ብዬ የማስረዳው 
ሊያብራሩኝና እገዛ የሚሠጡትን ጥቂቱን ለማቅረብ ተገቢ ያደርግሁት መገቢያ 
ለመሆናቸው ነው፡፡ ከዚህ በታች ከጥንዶች ውስጥ ሁለቱ ብሄራዊ ሚትና 
የፖለቲካ ሚትን በአህጽሮኦት አነሆ›

ሀ.ብሄራዊና የፖለቲካ ሚቶች

1. ብሄራዊ  ሚት በጥሬ ትርጉሙ አንትሮፖሎጂ ትርጉሙ እጅግ ሳቢና 
አነቃቂ የአንድ ብሄር ቀደምት ታሪክ በትርክት የብሄራዊ ተምሳሌት /symbol/ 
ፈጣሪና ብሄራዊ እሴትን ያረጋግጣል፡፡ 

 አንዳንድ ጊዜ በጊዜ ትርክቱ የጀግንነት ግጥም /epic/ከአግባብነቱ 
የሃይማኖት ያህል ሆኖበት በግድ በቅደም ተከተል የጀግንነት ትርክት ያህል 
ብሄራዊ ሚት ሌጀንድ ልብወለድነቱ ትርክት በምጥቀት ከፍታው የሚቶሎጂ 
ተምሳሌት ከዚህም ብሄሩ እንደ እውነት ይወሰደዋል፤ ይቀበለዋል፡፡ከሚገባው 
በላይ ገዝፎ /dramatized/  ጠቃሚ የሆኑ ታሪካዊ እውነቶችን በመዝለል፤ 
ማስረጃ የሌላቸውን በማከል እውነትነቱን ማመን ባያስተውለውም ለብሄሩ 
ተምሳሌትነት ትርጉማቸውን በግልጽ ያሳያልና ነው፡፡ በአንዳንድ ገጽታዎቹ 
ማሳያዎቹ መንፈሳዊ ድምጸትን የኩነቶች አፈጣጠር ትርክት መዘመር ያህል 
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በተደጋጋሚ በአብዛኛው ህዝብ የተለያየ አቋም ይንጸባረቃል፡፡

 ከዚህ ሁሉ ብሄራዊ ሚት በርካታ ማህበራት ማህበራዊና ፖለቲካዊ 
ተግባራትን ማገልገል መንግስታዊ ፕሮፓጋንዳ አምባገነኖች አንድ አቋም 
ቶታሊታሪያን መሪዎችን አገልጋይ ሆኖ መሪዎቹም ራሳቸው ልእለ ሀያልነት 
ገጽታውን ዪለብሱታል፤ ግለሰባዊ ተክለ ሰውነት ስብእና መገንቢያም ሆኖኣል 
(ሚለር 1995)ኤርነሰት 1882 ኬዝ 1999)

 የዚህን ብሄራዊ ሚት ጉዳይነት በቅርቡ ተመራማሪው ምሳሌ የምናገኘው 
ከቴዎድሮስ ገብሬ  ብሄራዊ ሚትን ፈጠራ ከአገራችን አንዳንድ ደራሲዎች ጋር 
አገናዝቦ ጸጋዬ ገብረመድህን፣አቤጉበኛ፣አዳም ረታ ወዘተ በኢ.ቲ.ቪ ገለጻው 
ኢትዮጵያዊነት የተሸረሸረበት ታሪካዊ ነጥቦች ኩነቶችን እንረዳለን፡፡

 ከኢትዮጵያዊነት አንጻር ከብሄራዊ ሚት የሚታሰበው አንድ መግለጫ 
ኢትዮጵያዊነት  መሸርሸርን  በመመልከት ምሳሌ የሆኑት ከታህሳሱ 
ግርግር(1953)ሰለባዎች ከሞቱም በኋላ ሬሳውን መስቀል፤ በወታደራዊ 
መንግስትም በነበረው የጅምላና ጭፍን ግድያ ያለፍርድና በነጻ እርምጃ ርሸና 
መግደል ብቻ አይደለም ሬሳ ሽጦ፤ ኢትዮጵያዊነት ለፖለቲካ ፍጆታ መዋሉ፤ 
አይነት ምሳሌዎች በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በአንድ አዳራሽ ለተሰበሰቡ ምሁራን 
ተተረከላቸው፡፡

2. የፖለቲካ ሚት  በዚህም በጥሬ ትርጉሙ አንድ ማህበራዊ ቡድኖች 
የሚያምኑበትን ርእዮተ አለማዊ ትርክቶች መሆናቸውን እንደአንሪ ቱደር 
1975 ፖለቲካዊ ሚት በሚለው መጽሐፍ የሚገልጸው ፖለቲካዊ ሚቶቹ 
ውስጥ ሊሆኑ የሚሉ ቢሆኑም እንዳንድ መቀስቀሻ መሳሪያና ድራማታይዝድ 
ሆኖ መተወኛ ያህል የሚያደርገው እውነትን ለመጨበጥ የሚደረጉ ሙከራዎች 
ናቸው፡፡ እንደ ስያሜው የፖለቲካ ሚት ከፖለቲካ ጭብጥ ላይ በመንተራስ 
የተወሰኑ ቡድኖችን ህዝቦችን እንደ ጀግና  አዝማች ማድረግ ነው፡፡

 መሬት የወረደው ፖለቲካ ሚት ትርጉሙ (ክርስቶፎር 2001) 
አንዲት ርእዮተ አለም  ትርክት  ለአንዳች እውነት የሚደርግ እሳቤዎች 
ያለፈውን የአሁኑንና  እንግዲህም ለመተንበይ እንደጠቃሚ ጭብጥ ማህበረሰቡ 
እንዲቀበለው መስራት ነው፡፡

 በተግባራዊነቱ  የፖለቲካ ሚት ክርክርን ለዚህም ተግባራዊ የሆነ 
መከራከርያ ንድፈ ሃሳብ ማቅረብ አለበት በማለት ክርስቶፎር ፍለድ 2001 
ሄንሪ ቱደር 1975 የሚረዱት ነው፡፡
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 በአጭሩ  ፖለቲካል ሚት  በታሪክ ያለፈው የአሁኑና የእንግዲሁ 
የፖለቲካ መሪዎች ቡድኖች ሲያሰተምሩት ሲሰብኩት የነበረ ርእዮተ አለም 
ላይ የተመሰረተ ሚት ነው፡፡ እንደ ምሳሌ መጥቀሱ ከአይሁድ እምነት ጋር 
የምትጠቀሰው ጉዲት፤ በክርስቶስ እምነት በርካታ አጼዎች፤ ከእስልምና 
እምነት ጋርም ኢማም አህመድ ኢብራሂም ወዘተ ናቸው፡፡የፖለቲካ ሚቱ 
አይነተኛ ማሳያ በወታደራዊ መንግስት በሰባዎቹ ሰፊው ህዝብ ያሸንፋልን እንደ 
መሸንገሊያ የዋሁን ህዝብ ስሜታዊነት በመጠቀም አንድ አገር አንድ ህዝብ 
አንድ መሪ ያስታውሱታል፡፡ዴቪድ አርኪፒድ 1995 ሚትስ  ላይስ ኤንድ 
ሂስቶሪካል ትሩዝ በቂ ማገናዘቢያ ነው፡፡

2.4. የሀረሪ ሚት መገለጫዎች በጥቅሉ

 ሚት እንደ ጥንታዊ እምነት ጥናትነት የሚያመለክተው አቅጣጫ 
ከግርግዳ ስዕሎች፤ ከተለያዩ ስነ ቅርስ፤ቅርጻ ቅርጽ (sculpture) ከተሰነዱ 
ፅሑፎችና ዘመነኛ ሚት ከእድሜ ባለፀጋ አዛውንቶች በቃለ መጠይቅ፤ ከበአላት 
አከባበር፤ የሃይማኖት መማፀኛ (Rituals) ተግባሮች ወዘተ የሚዳሰስ ሲሆን፤ 
አንዱ ወደ ሌላኛው የሚጠቁም ሌላኛው ወደ ሌላ ምንጭ አመላካች ሊሆን 
ይችላል፡፡

 የሀረሪ ሚት መግለጫ ምንጮች በተለያዩ አካሄድ የሚከወኑ ምርምሮች 
የሚወስዱ ቢሆኑም ዝርዝር መገለጫዎች በርካታ ቢሆኑም ዋና ዋናዎች 
ከተማይቱን መጠበቅ፤ በታሪክ ሂደት ያፈራቻቸውን ሌጀንዶች፤ ሰብአዊ 
ግንኙነትን፤ የታሪክ ውጤት የሆነውን አጥሯን፤ ሰው ከፍጥረታትና ከተፈጥሮ 
ግንኙነት፤ የሰው ልጅ እኩልነት፤ ግልፅነት፤ ፍትህን በማይተናነሰው ሚት 
እንደ ማንኛውም ሚት እኩይን ማውገዝ በማስመልከት ሚት የሚያጠናባቸው 
ሲሆኑ ምኞትን ተስፋን ኪነ-ጥበባዊ ውበትንና በህሊናዊ ባህሪይ ብቸኝነትን 
የንብረት የግል ባለቤትና ውርስን ከሁሉም ሚቱ የሚቀዳበት ዋና ምንጭ 
የእስልምና ሃይማኖትና ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛው፤“ኢንቤም አልሪና 
አመነቤኽ” በአይን አላየንም አመንብህ የሚለው ቀደምት ህዝብ መሆኑን ሚቱ 
የሚገልፀው አብይ ጥበብ ነው፡፡

 የሀረሪው ቁስ አካልም እንደ  እለታዊ ፍጆታው ይሁን እንደ ገቢ 
ምንጭ የሚያጠነጥንባቸው ቡናና ጫት የህዝቡ እለት ተእለት እንቅስቃሴ፤ 
የቤት አሰራሩ፤ የታሪክ ቅርሳ ቅርሱ፤ የሴቶችን ሚና ገላጭም ሀረሪዋ 
ወጣት የምትሳተፍበት የስፌት ስራዎችና አግብታ ወደ ዘላቂው መኖሪያዋ 
የምትወስዳቸው የራሳቸው መልዕክትነት ዛሬ ዛሬ እሳቤ ሆነዋል፡፡
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 ሰው  ከተፈጥሮ  ጋር ያለውን ግንኙነትም በራሱ ሚት አለው፤ የሰለጠነ 
የእርሻ ክህሎትና የወይንን ጨምሮ አጠቃቀም የሚጠቅስ ሆኖ የቡናና ጫት 
ምርቷ የራሳቸው የሆነ መገለጫ ሲኖራቸው፤ ከአካባቢው እንስሳትም ጭምር 
በግንኘነቱ በራሱ ባህልና ሚት የሆነው፤ በአውሬነት የሚታወቀው ከጅብ ጋር 
ያለው ግንኙነት የራሱ የሆነ በቃለ ትውፊቱ የሚናገር ሚት አለው፡፡

 በሰብአዊ  አመራር የሚቆጠሩ መሪዎች አሚሮች ታሪክ የተሰነዱ 
በታሪክ የሚጠቀሱ በመሆናቸው ከእስልምና መስፋፋት ጋር የነበራቸው ሚና 
ቀረብ ሲል በአፍሪቃ ቀንድ የነበረው የረዥም ጉዞ ንግድ አመራር ላይ የነበራቸው 
ሚና የቀረጻቸው ገንዘቦች፤ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በተለያዩ ገፅታ የተዘገቡት 
በተጨማሪ ሴቶች መሪዎችም ተዲና ቢንት ማያ፤ ድል ወንበራ፤ ፋጡማ 
ወ.ዘ.ተ ዛሬ ታሪክ ብቻ ሳይሆን ሌጀንድ ናቸውና የሀረሪ ሚት ናቸው፡፡

2.5 በሀረሪ  ሚት ሌጀንድ

 በፎክሎር አንድ አካል ሚት የጥንታዊ አስተሳሰቦች እምነት ሚትም 
ራሱ በስፋት የሚዳስሰው ሚቶሎጂ እንደ መስክ ሚት ግድ የሚሆነው የሚት 
የታሪኮች ድምር ስብስብ በመሆኑ ነው፡፡ በፎክሎር ይዘትነት የሚያዙት 
ውስጥ አንዱ ሌጀንድ ነው፡፡ ሌጀንድ የአርበኞች ጀግንነት ታሪክ መሪዎች፤ 
ኡለማዎችና ቃዲዎች፤ የብፅአን (አዋቾች) አባቶችና እናቶች (ብፅአት እናቶች) 
ሲሆኑ በሚቶሎጂ ተጽፈው የሚገኙትንና ያልተፃፉትን ታሪኮች የሚመለከት 
ሲሆን በወጉ ጥንታዊያን ሁነት የግሪክ፤ ሮማን ወዘተ ዘመነኞች ደግሞ በቅርቡ 
የሚታወቁትንም በሌጀንድነት ያስተናግዳል፡፡ እንደ ሚትና ሚቶሎጂ አዋቂዎች 
በሌጀንድነት ያስተናግዳል፡፡ እንደ ሚትና ሚቶሎጂ አዋቂዎች በሌጀንድነት 
የሚታወቁት በእድሜ ባለፀጎች የሚታወቁ ከሆነ ሌጀንድነት አለበለዚያ ሌጀንድ 
ተረት ሆኖ ይቀራል ይላል፡፡ 

 በመሆኑም የሀረሪን ሚት በስፋቱ ሌጀንድን በተለይ ለማስመልከት 
በምጥኑ ለመዳሰስ የሀረሪ ሌጀንዶች አው አባዲር፤አው ሐኪም፡ ሼኽ 
ሐሺም፤አሚር ኑር፤ኑራ ሁሴን፤ ገራድ አደም አህመድ… ወዘተ በመምረጥ 
የሚት ገፅታቸውን አው አባዲርና ሼኽ ሐሺም፡ ኢማም አህመድ አሚር ኑር፡ 
አሚር አብዱላሂን በመምረጥ በዚህ ርዕስ ውስጥ ይወያይባቸዋል፡፡ በአካሄዱም 
የሌጀንዶች የታወቀና የሚነገሩትን ተያይዞም ህዝቡ ስሜቱን የገለፀበትን 
በመጥቀስ የሚት መገለጫ ታሪኮች ከ”ቱኹን ኪታብ” በማገናዘብ የፀሐፊው 
የራስ ድምዳሜ ይቀመጥበታል፡፡
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2.5.1 አው አባድር ኡመር  አሪዳ እ በሀረሪ  ሚት እንደ ሌጀንድ 

 እጅግ በተጨመቀ መግለጫ አው አባድር በሀረሪ ሚትና እንደ ሌጀንድ 
በሀረር መንፈሳዊና የፖለቲካ መሪ ሰባት መንደሮችን አሰባስበው ከተማዋን 
የመሰረቱ የገጠሩንና የከተማዋን ህዝብ በኢኮኖሚ መደጋገፍ ለከተማው 
የገጠሩን ምርት በእርሻ የሚኖረው ገጠሬም ለምርቱ ገበያ እንዲኖረው ህዝቡ 
በመሰባሰብ ተወያይቶ ለእድገት እንዲሰራ የራስን መሪ እንዲመርጥ ባለስኬት 
መሪ በመሆናቸው ነው፡፡ 

 ህዝቡ ስለሚወዳቸው ባለ አምስት በሮች ባለ ሰባት አጥሩ ተዛምዶ 
የሚተረከው አው አባድር የሚለውና አባድር ቃል የገቡለት “ሩበታ” በሚለው 
መሪ ቃል ተደጋግፈን  በሚገባና ሁሌም  በመጠቀሳቸው የሀረሪ ሌጀንድ 
ሆነዋል፡፡ በሀረር ጌይ ፈቀር የተሰነደላቸው አንድ ታሪክ ቀመስ ስንኞች እኚው

ጂኑም ኢኝኛና ጂኑ እኛ

ጂን ጂናሙም አኝኛና ጂኑና እብዱም እኛ

ሼኹም ኢኝኛና ሼኹመ እኛ

ሼኽ ሸሪፍ ኢኛና ሼኽ ሸሪፍ እኛ

ጀሀን ጃርሶ ጊሪ ዳነት ሲናና ጀሀን ጃርሶ ጊሪ የኛ

አው አባዲር አው ዚናኛ አው አባዲር አባት የኛ

 አው አባዲር ኡመር አልሪዳ ሌጀንድና በሀረሪ ሚት የሚወዳቸው  
ሀረርን ከአስተዳደሩ የመጀመሪያው መሪዎች ውስጥ ሁለቴ የአስተዳደሩና 
በመጀመሪያው ምእተ አለም ዘመን ከሺህ አመት በፊት የነበሩ በመሆናቸው 
ሌጀንድ ሆነዋል መዘከርያቸው አዋች ሰንጋበር ይገኛሉ፡፡ዛሬ ዛሬ ሃረር ለማለት 
አባድር ማለት ሆናል፡፡
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2.5.2. ሼኽ ሐሺም ቢን አበዱልአዚዝ

 በዚህ ፀሐፊ እንደ ሌጀንድ የተመረጡት ሀረሪው ሼኽ ሐሺም ኢብን 
አብዱለዚዝ ናቸው፡፡ ሼኽ ሐሺም ኢብን አብዱለዚዝ ታላቅ አሊም ሼኽና 
ምሑር እንደ ነበሩ የሀረሪ ሚት ውስጥ ሌጀንድ የሚያደርጋቸው በጽሑፍ 
የኖሩት ኪታቡል ሙስጠፋ፤ፈትሑልራህማን… ወዘተ በህዝቡ ዘንድ አሁን 
ድረስ ሀረሪውና ሌላውም ህዝብ በየመውሉዱ የሚዘከራቸው እውቅ ሌጀንድ 
ናቸው፡፡ ሼኽ ሐሺም በውጪ ሀገር እስከ የመን በመሐል ሀገር በወለኔ ሲዳማ 
ስልጤ ራቅ ሲልም በሰሜን ምዕራቡ በጌ ምድር ድረስ የሚታወቁ የሃይማኖት 
አዋቂዎች የሚያደንቋቸው ሼኽ አልከቢር ታላቁ ሼኽ የሚጠቅሳቸው ባለ ተአምር 
ሼኽ ነበሩ፡፡ በርካታ ታአምራት የሚጠቀስላቸው ሼኽ እንደነበሩ በሌጀንድነት 
የተመዘገበላቸው ሲሆኑ በሀረሪ ሰርግ፤ሞውሉድ ‹‹ሐሺሜ ነቢ›› የሚለው ዚክር 
ለእሳቸው መዘከሪያ ሲሆን የሀረር ጌይ ፈቀር ደግሞ የሼኪውን ታላቅነትና 
ጥንካሬ እንደ አንበሳ ተምሳሌት አንድ ጥቅስ እነሆ መጀመሪያ ሀረሪውን 
ከዚያም ትርጉሙ ተመርጣል፡፡
 

ሀረሪው አማርኛው

ሐሺሙው ዚጌሳ ሐሺምን የተቀበለ

ወናጊን ዩኹናል አንበሳ ይሆናል

ከጩር አፍቤምዋ በአፍም ሲያነሳንበሳ

ወናጊን ዩኹናልዋ ይሆናል አንበሳ

 ሼኪው በሰፊው የሚታወቁ የምሁሩ ጉዳይ ጉዳያቸው የህብረተሰቡ 
ጉዳዮች የሚያሳስባቸው መሆኑን አንዳንድ ተመራማሪዎች የሚጠቅሱላቸው 
እንዲያው በራሳቸው ድምዳሜ የመጨረሻ ብፅእ እንደሆኑ ቢያስቀምጡትም 
ሼኪውን ከሀረሪ ጉዳዮች አንዱ ጋብቻን በመቀራረብና በመወያየት እንዲተገበር 
መርህ ያስቀምጡ እንደነበሩ የቃል ትውፊት ይነገርላቸዋል፡፡ በቅርቡ የታተመው 
የሚት መገለጫ የሆነው ቱኹን ኪታብ ውስጥ ያቀረበው ጡንሱስ የሚለው 
ኢሪዮው ውሪ በሚትነት ከሼኽ ሐሺም ይገነዘባልና ከሌሎች ሼኽ የሆኑ አባቶች 
ጋር የጡንሱስ ጉዳይነት ቢቀርብም ይህንኑ ጡንሱስ የሚለውን ከዚህ በታች 
በእንግሊዘኛ የቀረበውን በራሴ አማርኛ አቅርቤዋለሁ፡፡ የሼኽ ሐሺም እናት 
ሐሺምን ሼኺውን በመዘከር ሌጀንድነት የሀረሪ ሚት ነው፡፡ መታሰቢያቸው 
የመውሉድ ዚክርና መጽሐፎቻቸው በተጨማሪ በአርጎበሪ (ኤረር በር) አዋቹ 
መዘከሪያቸው ሆኖ የቁርዓን የዝክር መማሪያ ተቋም ህያው ነው፡፡
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ምእራፍ ሶስት 

                            3. በሀረሪው የሚት ማሳያዎች

3.1 የቃል  ታሪክና  አፈታሪክ  አተራረክ  በሀረሪ ባህል ትውፊት

 ማንኛውም የቃል ታሪክ ፎክሎር የማይዳሰስ የህብረተሰብ ቅርስ 
ሲሆን ያልተፃፈና የተጻፈው የሚያጠቃልለው እንቆቅልሽ (ደባደባ) መዝሙርና 
ጨዋታዎች የእንስሳት ጨዋታዎች ሌጀንድና ሚት ናቸው፡፡ በተጨማሪም 
ሀይማኖታዊ ታሪኮች … ተረተረቶች የሞራል ታሪኮች አስደናቂ ታሪኮች 
የሞኞች ትረካና የአስማተኛ ታሪኮች (fairs tale) የፎክሎር ዘወጎች ስነ ቃል 
ሀገረሰባዊ ልማድ ቁሳዊ ባህል፤ሀገረሰባዊ ትውን፤ሀገረሰባዊ ውክልና ሌጀንድ 
በታሪካዊና ታሪክ ቀመስ ሰዎችና ቦታዎች ይተረካል በሚገባ ያልታወቀ ግለሰብ 
(ያልተዘመረለት) በቅርቡ የተከወነ የፖለቲካ የታሪክ ሞራል ገላጭ ታሪኮች 
ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ተረቶች ሚቶች ኤርኮች እምነቶች የሀረሪው ኢሪዮኢሊ፤አሪን 
ሞ ቲሪ፤ ኢሊዮው ኢሊ፤ ኢሊን ሞ ቲሪ፤ ዊሪዮ ዊሪ፡ አምስት ስሞች አገናዝቦ 
አብዱልሙሂሚን አብዱናሲር በማስመልከት በ”ቱኹን ኪታብ” የቀረበው ቀደም 
ሲልም በትንሽ መፅሐፍ ታትሟል የልጆች ጨዋታ ዊጅ መትፌቀር ምሳሌ 
“መኽማኻ ጋር” ሀረጋዊ አባባሎች (idioms) ታትመዋል፡፡ በሀረሪው የመዝገበ 
ቃላት ስራ “ጩቅቲ ኪታብ” በህትመትና በሶፍት ዌር ደረጃም አሉ “ሜሺያ” 
ከአንዱ ወደ ሌላ ቋንቋ ይተረጉማሉ፤ “ዙግማ”ሀረሪን በሀረሪ የሚተረጉም 
መዝገበ ቃላት ነው፡፡

 ኢሪዮው ኢሊ እየቀነጨቡ ትርጉማቸው ከዚነት አብዱረሺድ 
በአማርኛ፤ከኢምራን ወበር (በእንግሊዘኛ)  ቼሩሊ በአጅሚ (ፊደሉ አረቢኛ 
ቋንቋው ሀረሪ) ለህትመት በቅቷል፡፡

 በሀረሪው ፎክሎር (ስነ ቃል) ከላይ እንደተጠቀሰው ወደ ጽሑፍና 
ደረጃቸው መታተም ቢያንስ እንደ ወረዱም ቢሆን እንደ ማስረጃነት (factual) 
ለማጣቀስ ማስቻላቸው በአርትኦትና ትንተና ደረጃቸውን ማምጣት ማሳየትና 
ማሳመን የሚቀጥለው ትውልድ ድርሻ ሊሆን ይችላል፡፡ለዚህ ጥሩ ማመላከቻ 
የሚሆነን በከቢር አብዱልሙሂይሚን አብዱናሲር ተሰብስቦ ተተንትኖ 
የታተመውና የሀረሪ ሚቶሎጂ ፋናወጊ ማጣቀሻ ሀረር ጌይ ፈቀር 1988 ሲሆን 
ከቢር እንደጠቀሱት መመስረቻ (መኤሰስቲ ኩቱብ) ገና በሚገባ መሰራት አለበት 
በሚል ግንዛቤነቱ ቢሆንም ከሙሉ ስብስብ ቀደም ብሎ አደረጃጀት በ12 ፈርጆች 
ማስቀመጥ  መግለጫዎች ቀርቦበታል፤ ቲሀረር ጌይ ፈቀር ሱረዋ ሲፈት 
(አዳራደርና ባህሪይ) አቀራረብና ቅደም ተከተል (አቀርቦትዋ ተርቲባት) 
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… ወዘተ መፅሐፍ ከመድብል በላይ ያደርገዋል፡፡ በዚህ መስክ ያላቸው የበቃ 
እውቀት በሌላ አንድ የዚክር ሰብሰብ ላይ እንደ መግቢያ የጻፉለት ማስታወሻ 
ራሱ ትምህርትነቱ የስነፅሑፍ ሰዎች እንደ ትልቅ የሚያጠግብ ጉርሻ ነው፡፡

3.2.የሚት ታሪክና አተራረክ እንደ ማስተማሪያ ግብአት

 በድምፁ በአሊያም አፍሪካን ሊትሬቸር ሩዝ ፌንጋን በምርምሩ 
ያዳበረውም ከአቀራረብ አንፃር መጥቀስ በድምፅ የአቀራረቡ ስለሚገልፅ ነው፡፡ 
ሆኖም በምጥኑ አቀራረቡ

1. ታሪኮች መመረጥ አለባቸው
1.1 የሚናገሩ መሆናቸው
1.1.1 ትረካው መለማመድ ያስፈልገዋል

 በመሆኑም ተራኪው ስለ ታሪኩን ስለ ስራው (ችሎት) በትክክል ማቀድ 
ያስፈልጋል

 ሁለተኛ የአድማጩን ጆሮ ማግኘት አለበት፡፡ ይህም በሚገባ ታሪኩነ 
ማወቅ ከጸሎት ስነ ስርዓት ከሆኑ የመማፀን የሚቀርቡ የሚሆን

 ሦስተኛው በአደማመጥ ክህሎት የሚተኮርባቸውን ዝምታን (silence) 
ስሜቶችን ማረጋጋት፤ ስህተት ከተፈጠረ ወደ ትክክለኛ የመለወጥ አጋጣሚዎች 
መጠቀም፣ ሙሉ በሙሉ ታሪኩ ላይ ማተኮር ናቸው፡፡

 ትረካው በድምፅ በመሆኑ ጠቃሚ ጎኖች ለማወቅ ያህል ተራኪና 
አድማጭ ልምድ ቁርኝት ይፈጥራል፡፡

 አዋቂና ባለሙያ ተራኪ አሳታፊው በስሜታዊና ጥበባዊ አተራረኩ 
አድማጩን ቡድን አባላት በጣም ያቀራርባል፡፡ ትረካው የህብረተሰብ እሴትን 
ለማስተላለፍ ጠቃሚ መሳሪያ ነው፡፡ በዚህም አላስፈላጊ ባህሪን ለማስወገድ ምቹ 
መድረክ ነው፡፡ ተራኪው ሲተርከው አላስፈላጊውን ባህሪይ ተራኪው ያውቃል፡፡
አድማጩም ያውቃልና ይተያያሉ፡፡ ሳይለው ይለየዋል  አድማጮች አንዳንድ 
ሀረጎችን የሚማሩበት የሚቀስሙበት ይሆናል፡፡ ታሪኮች የሌለውን እንዳያውቁ 
ግንዛቤ ይፈጥራል፡፡ ታሪኮቹ ትምህርታዊነት የተማረውን ስነ ፅሑፋዊ ስሜት 
የታሪኩን አወቃቀር ቃላታቸውን ያዳብራል በሚገባ የሚያዳምጡት የንግግር 
ችሎታቸውን ያዳብራል በራስ መተማመን ያመጣል፡፡ 
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 ለዚህ ርእስ ተገናዛቢው የከቢሩ መፅሐፍ ሀረር ጌይ ፈቀር (1988) 
ቂራቦትዋ ተርቲባት አቀራረብና ቅደም ተከተል አስራ ሁለት ፈርጆች አሉ፡፡ ነቢ 
ፈቀር፤ባድ ደድ፤ሙትዋ ሙራድ ሺርቲ ሓል፤ መፋለስ፤መስቃ ፈቀር፤መለሳይ፤ 
ታሪኽ ኤድ ሲሆን ለዚህ መፅሐፍ በእጅጉ ተገናዛቢ የሚሆኑት 

 1. አልላ (ፈጣሪ) 2. ነቢ(መልዕክተኛ) 3. ባድ(ሀገር) 4. ሙት(ሞት) 
5. ሙራድ 6.ሺርቲ ሓል(አካባቢ) 7. መለሳይ (ጓደኝነት) 8.ታሪኽ ኤድ (ታሪክ 
ነጋሪ) ናቸው፡፡ በእነኚህ ዙሪያ በማጠንጠን ሀረሪ ሚት ገላጮች እናስተውላለን፡፡ 
የእነኚህ ተግባራዊ ማሳያዎችም በከቢሩ የተፃፈው ቱኹን ኪታብ ነው፡፡ እነኚህ 
የሀረሪ ከማይዳሰሱት ወደ ሚዳሰሱት በጽሑፍ የተደራጀ ከተግባራዊ ሀረሪ 
ስነ ቃል ማገናዘቢያ ማጣቀሻና የዚህ መፅሐፍ ግብዓት ሆነዋል፡፡ ይህ ምርጥ 
መጽሀፍ የተለጠጠ ወይም የተንዛዛ ሳይሆን ክሽን ተደርጎ በመቅረቡ ከቢሩን 
ስነጽሁፍ እውቀት ያሳያል፡፡

3.3. የሀረር  ከተማ ግኝትና (origion) አመሰራረት (foundation)

 በሀረሪ ሚት ታሪክ ከታሪኩም የሚፈጠር ሚት የከተማዋ ግኝትና 
አመሰራረት በዚህ ቃሉ ግኝት ሲሆን አመሰራረት ፋውንዴሽን ለማለት ነው፡፡
በመጀመርያ ህዝቦች ከሺ አመት በላይ የባለታሪክ ሀረር ህዝቦች በትክክል 
ማስቀመጥ ና በስፋት ባለመገለጹ የተለያየ ትርክቶች በመኖራቸው በአንድ ሁለት 
መስመር ያህል ማንሳት ሀረር ህዝብ ስርወነገዱ ከሀርላ ሲወርድ ሲዋረድ ከሀርላ 
የመጣው ከአዋሪ፤ ሀርጋያ፤ጊዳያ፤ አቦኝ፤አዲሽ፤  ዋርጋርና ጋቱሪ የተሰባስቡ 
መሆናቸውን በቅርቡ የታተመው ሀረርና ሀረሪዎች ታሪክ (2015) ዘግቧል፡፡
የሀርላ ስልጣኔም በተገቢ ማስረጃዎች ከሀረር ማገናኘት በርካታ ማስረጃዎችና 
ተመራማሪ አረኪዎሎጂሰቱ ብራውንከፓር በቅርቡ ጽፏል፡፡እንደ ኢንሪኮ ቼሩሊ 
የነአባድር 1216 ከአረቡ አገር ወደ ሃርላ መምጣት ጌይ የምትባለዋን ሀረርን 
ከተማ መስርቷል፡፡

 ይህቺው ከተማ በአፍሪቃ ቀንድ ለእስልምና ሃይማኖት መስፋፋት 
ማእከል የሆነችው ሀረር ነች፡፡ ቀደምት በአረቢኛ ቋንቋ የተጻፈው የያህያ ነስረላህ 
ፈትህ መዲነተል ሀረር  የሀረር ቀደምት መስራች ነዋሪዎች ከሀርላ ናቸው፡፡ 
ቼሩሊ ሀርላ ህዝቦች ከድሬዳዋና ጂጂጋ መሃል ላይ ነዋሪ ነበሩ ይላል፡፡

 የከተማዋ ምስረታ በመስራች በአባድር ኡምር አርሪዳ አማካኝነት 
ከ1000 አመት በፊት  ሰባት መንደሮች ሀሳን ጌይ፤ትኹን ጌይ፤ ሀራዌ ጌይ፤ 
ሳምቲ ጌይ፤ ሩቂያ ጌይ፤ እስኻንቲ ጌይና ፈረቃ ጌይ  አሰባስበው ወደ አንድ 
ከተማነት አምጥተው ከተማዋን መሰረቱ፡፡
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ከተማዋ በመጀመርያ የተመሰረተችበት ቦታ በአቀማመጧ ይበልጥ ምቹነት 
ታስቦ አሁን ያለችበት ቦታ ተቆርቁራለች፡፡ ኋላም አንድ ፈረቃ ቦታ አመራረጥ 
በተመለከተ አንድ ሚት ጃእፍር አብደላ እንዳስረዱት ዛፍ ላይ 3 ቀን ስጋ 
አሳድረው  በማቆየት ምንም ሳሆን በመቅረቱ ቦታው ለሰው ልጆች ተስማሚ 
መሆኑ ነው በሚል ታሳቢ ለመኖርያነት አሰመርጧታል፡፡ ከዚህም የሚረዱት 
የከተማዋ አየርንብረት የማያቃጥል የማይቀዘቅዝ አየር ንብረት እንዳላት 
በሰፊው ይነገራል፡፡

3.4. ሚት ማሳያዎች ከተሰነዱት አንዱ ተረት ትረት

ሚትን ለመረዳት ሁለት ቀላል ትረካዎች 
      የሀረሪውን ሚት በጥቅሉ በትኩረትም አይነተኛ ሚቶች ከላይ ከተቀመጡት 
መግለጫዎች ጋር በማገናዘብ ሁለት ትረካዎችን በሚትነታቸው ከቀረቡት 
መግለጫዎችና ከሚመዘዙት የሚት ገፅታ ባህሪያት ለማስቀመጥ የተመቻቹ 
በመሆናቸው ሙሉ ትረካውን ከእውቁ መጽሐፍ ከቱኹን ኪታብ የምወስደው 
“አው ዙልቀርኔይን ቀሪን አጩ” አው ዙልቀርኔይን ቀንድ አወጡ፡፡ ሁለተኛው 
“አው ከረቡ” የድቤ አባት ናቸው፡፡ሁለቱም በእንግሊዘኛ ቋንቋ በመቅረባቸው 
አማርኛ በቁሙ ስመልሳቸው አገናዛቢ ናቸው ብዬ የማስበውን በግርጌይ 
ማስታወሻ አስቀምጣለሁ፡፡ እነኚህ አይነተኛ ሚቶች ላይ ምንም ማብራሪያ 
አያሻቸውም ብዬ አስባለሁ፡፡ ሁላችንም በምናውቀው ሚት “አው ዙልቀርኔይን 
ቀሪን አጩ” እጀምራለሁ፡፡

3.4.1 አው ዙልቀርኔይን ቀንድ አወጡ

አው ዙልቀርኔይን ሚት ታሪካዊ ዳራ
 አው ዙልቀርኔይኒ  እንደ አንዳንድ ሚቶች ትርክት መሰረት አልክሳንደር 
ዘ ግሬት ታላቁ እስክንድር ነው ይሉታል፡፡ ከስሙ ቀር (ቀንድ) ሆኖ ቀርኔይን 
ሁለት ቀንድ ነው፡፡ እንግዲህ በለሁለት ቀንድ እንደ ማንኛውም ጥንታውያን 
ባለታሪኮችም ማስክ የራስ ቆብ ምልክቶች ነበራቸውና አሌክሳንድርም ቆባቸው 
ሁለት ቀንድ ነበረው፡፡ በሀረሪዎች ሚት ቀንድ ቀር አወጡ እንዴ ከሚለው 
መነሻው የሀርርሚት እንደታሪክ በማስቀመጥ ከጥንታዊቷ ሚት የሚገናዘበው 
ትርክት ነው፡፡

 ተዛማጅ ትርክት ታላቁ አሌክሳንደር ወጣቱ በመሶዴኒያ የተወለደው 
በአለም ከሚነገሩት ታላላቅ ጄኔራሎች የሚጠቀሰው ከግሪክ እስከ ህንድ ግዛት 
መንግስት ያቋቋመ ነው፡፡ በፔላ 356 አአ ከጦረኛ አባቱና የቱርክን ጎረቤቶችም 
የተቆጣጠረው ሲሆን እናቱ ኦሎምፒያስ በበኩሏ ለልጇ የአኪለስ ዘር ሀረግ ተዋረድ 
በሆሜርም የተረከው ነው፡፡አሌክሳንደርን አርሰቶትል በሚገባ አስተምሮታል፡፡
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 ጦረኛ አባቱ በራሱ ጠባቂ ሲገደል አሌክሳንድር በአመጻነት ታሪክ 
በመስራት አውሮፓ እና ኤስያን የምታገናኘዋን ሰርጥ ዘልቆ ከሰራዊቱ ጋር 
ሆኖ ገሰገሰ፤ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የፋርስን ኢምፓይር ተቆጣጠረ፡፡ 
በ331 አ.አ. ግብጽ ገባ፡፡ ፈርኦንም ተባለ፡፡ የአልክሳንደርያ ከተማን ቆረቆረ፡፡ውብ 
የሆነችውን ሮክዘንን አግብቶ ባቢሎን፤ ግሪክ ከዚያም ወደ ህንድ በ325 አ.አ. 
ጦርን ይዞ ወደ ባቦቢሎን ከደረሰ በኋላ በአመት ጊዜ ውስጥ ታሞ ሞተ፡፡

 አንድም የግሪክ ሚቶሎጂ አንብባችሁ ታውቃላችሁን? ባለ ዋሽንቱ 
ፍየል የነበረው ንጉስ ነበር፡፡ ይህ ዋሽንት የሚሰማው በአህያ ጆሮ ብቻ ነበር 
ንጉሱ አይረግሙ ተረግሞ የአህያ ጆሮ አገኘ፡፡   ይህ ታሪክ ከአንድ ሚቶሎጂ 
አይነት በሀረሪ ሚቶሎጂ ጋር ይመሳሰላል፡፡ ከአው ዙል ቀርኔይን ቀርንአጩ 
ከሚለው ሚት ጋር እውቁን ደራሲና ምሁር ስብሀት ገ/እግዛብሔርን በብዙው 
ሚቶሎጂን ያጣቅስ ነበረና ጉዳዩን በሚገባ በማሳመኑ ሀረሪውን ሰነድ ፅሑፍ 
የቃል ትውፊት እውቅና አሰገኝቷል፡፡

3.4.1.1. አው  ዙልቀርሂ  ሀረሪው  ሚት  ከከቢር   እንደ              
          አስቀመጡት  በቀጥታ 

 አው ዙል ቀርኔይን ቀሪን  አጩ አው ዙልቀርኒን ቀንድ አወጡ 
ቤሪቤሪ ፀጉራቸውን ሊላጭ ሁሌ ሐሙስ ሐሙስ ይመጣል፡፡ ምክኒያቱ ሀረሪ 
ሙስሊም ሁሌ ለአርብ ጁምአ የሚዘጋጅበት እለት ነው፡፡ ቤርቤሪው እየላጫቸው 
ድንገት የአው ዙልቀርኔኒን ቀንድ አየ፡፡ ቤሪቤሪው በጣም ተደናገጠና ልብ በል 
አንተ አውዙልቀርኔኒ አስጠነቀቀ፤ አንድም ሰው ጭንቅላቴን አላየም፡፡ ይህን 
ለአንድ ሰው ብትናገር እገድለሀለሁ፡፡ ቤሪቤሪውም ሁልጊዜ መላጨት ቀጠለ፡፡ 
ቀንዱም እያደገ መጣ፡፡ አስተውል የሰው ልጅ ይህን እንግዳ ነገር ሲያስተውል 
ለሌሎች መናገር ይወዳል፡፡ ከዚህም ቤሪቤሪው እንዳይገደል ፈራ ለአንድም ሰው 
አልተናገረም፡፡ ብቻ የያዘው ሚስጥር ሆዱን እንደ ፊኛ ነፋው፡፡ 
ለምን ቢሉ ሚስጥርነዋ!መያዝ አቃተው፡፡አንድ ቀን ከከተማዋ ውጪ ወጣ አለ፡፡
ጉድጓድ ቆፈረ ወደ ውስጥ ተናገረ፡፡ አው ዙልቀርኔይኒ ቀንድ አወጡ፡፡ ደግመው 
አው ዙልቀርኔይኒ የሁለተ ምዓተ ዓመት (ቀርኔይን ሌላኛው የዓረብኛ ትርጉሙ 
ሁለት ምእተ ዓመት ነው) ንጉስ ቀንድ አወጡ አለ፡፡ ጉድጓዱን ደፈነ፡፡ሚስጥሩን 
በመተንፈሱ እፎይ አለ፡፡ እንደ ፊኛ ያበጠው ሆዱም ተነፈሰ፡፡ ከዚያን እለት ጀምሮ 
ጤንነቱን አገኘ፡፡
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3.4.2. አው ከረቡ (የከበሮዎች አባት)

 ነቢ ጋር በዘልማድ (የነቢዩ ቤቶች)  ከበሮዎችን  የሚያኖሩባቸው 
ቦታዎች  ናቸው፡፡ ለአርብ አጥቢያ ነቢ ጋር ዝግጅት አለ፡፡ የከበሮ መምቻዎች 
ያረጁ ናቸው፡፡ ከበሮዎችን የሚጠብቀው የከበሮ መምቻዎች ፍለጋ ጀመረ፡፡
አዲስ የከበሮ መምቻ ፍለጋ ከከተማ ወጣ፡፡ አንዳች ቦታ ላይ ቆንጆ የሆነ 
የመምቻ ዱላ አግኝቶ ቆረጠ፡፡ አናቱንም አሰድቦለቦለ፡፡ በዚህ ዱላ ከበሮውን 
ሲመታ የተለየ ድምፅ ወጣ፡፡ አው ‹‹ ዙልቀርኔኒ ቀሪን አጩ ›› የሚል  
ድምፅ በመስማቱ ደነገጠ፡፡ የሚደንቅ አለ ቡም…ቡም…ቡም! ‹‹ዙልቀርኔኒ 
ቀሪን አጩ›› የሚል ድምፅ የሚደንቅ፡፡ ሀሜትና አዲስ  ዜና  ያለ  ክንፍ ሮጦ 
ሰው ጆሮ ይደርሳል፡፡ በማግስቱ አው ዙልቀርኒይን ዘንድ ደረሰ፡፡ ወዲያውኑ 
ቤሪቤሪውን አስጠራው፡፡ አንድ ሐሜት አለ፡፡ አው ዙልቀርኔኒ ቀሪን አጩ ፡፡ 
አው ዙልቀርኔኒ ቀንድ አወጡ የሚል ወሬ እምላለሁ ለማንም አልተናገርኩም 
አለ ቤሪቤሪው፡፡

እንዴት ወጣ ታዲያ ብለው ስያፋጥጡት
 እሺ ንጉስ ሆይ! በማለት መልሱን ጀመረ ሆዴ ተነፍቶ ሊፈነዳ ነበር 
ወጣ ብዮ ቆፍሬ ለጉድጓዱ ነገርኩት አው ዙልቀርኔኒ ቀሪን አጩ አልኩና እፎይ 
አልኩ፡፡ ተገላገልኩ፡፡ ከበሮ መቺውን አስጠርቶ ሚስጥርህ ምንድነው? እኔ 
አላውቀውም መምቻውን ይዤ ስመታ መልእክቱ ይወጣል፡፡ ሌላ መምቻ ፍለጋ 
ወጣሁ እንዲህና እንዲህ ያለቦታ ሄድኩ፡፡ ይህን የሚመስል ነው፡፡ የግሪኩ 
ሚቶሎጂ የንጉሱ የአህያ ጆሮ ለወንዞች ይነግራል ሸምበቆ ይበቅላል ዋሽንት 
ይሆናል፡፡ 

*ሀ. እንደ አንድ ማገናዘቢያ አው ዙልቀርኒ አሌክሳንደር ዘ ግሬት ይሆን?ማስኩ 
ኩሌም ሁለት ቀንድ አለው፡፡የቃል ትውፊት oral tradition ከግሪክ ሚቶሎጂ 
ከሀረር ሚቶሎጂ ምን አገናኘው እኔ አላውቅም፡፡

*ለ. ከረቡ ማለት ከበሮ ነው፡፡ ትልቁ ከበሮ ዲንዘር ነው፡፡ በአስማእዲንበሪ ነቢ 
ጋር አለ፡፡ አምሰቱም በሮች ውስጥ አንዳንድ ነቢ ጋር አለ፡፡ ነቢ ጋር በቃል 
ብቻ ያለ መፅሐፍ የሚማሩበት ትምህርት ቤት ነው፡፡ ሁሉም ትምህርት 
ቤት በቃል ነው ያለ አንዳች ፊደል በቃል ብቻ ህዝቡ አምስቱን የእስልምና 
ምሶሶዎች የኢማንን ስድስት ምሶሶዎችና የእስልምናን ታሪክ በቃልና በስነ 
ግጥም (ፓቲካኪ) ዘዴ ይማራሉ፡፡
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3.4.2.1. የሹዋሉ  ከበሮ  ከአሰመዲን በሪ  እስከ  አርጎበሪ

 የሆነ አንድ አሚር ሹዋል ኢድ እንዳይከበር አለ አሉ፡፡ ሹዋል ኢድ 
አያስፈልገንም ትርፍ ነው አለ፡፡ ኢደል ፍጥርና  ኢድ አልአድሐ ነው 
የምናውቀው፡፡ሹዋል ኢድ ማክበር በዲእ ነው አዲስ ነው ከአሁን በኋላ ሹዋል 
ኢድ የለም፡፡ ረመዳን ተገባዷል  ህዝቡ  የሹዋል  ወርን  6 ቀን እየፆሙ 
ናቸው፡፡ ከስምንተኛው ቀን ሹዋል በፊት ህዝቡ  በሚስጥር  ተቀምጠው ቁርዓን 
ይቀራሉ፡፡ 

 አው ከረቡ ትልቁ ከበሮ ከአስማእዲን በሪ (ሸዋበር) ነቢ ጋር(ነቢዩ ቤት) 
ከቤት ውስጥ ወጥቶ በመንከባለል በቀጥታ ጎዳና ወደ ሹሉም አህመድ አዋች 
አርጎ በሪ(ኤረር በር) ደረሰ፡፡ በሹሉም አህመድ የማይታዩ እጆች ከበሮ ይመቱ 
ነበር፡፡ ዜናው አሚሩ ዘንድ ደረሰ፡፡ በጣም ተቆጥቶ ሹሉም አህመድ አዋች 
ደረሰ፡፡ እዚያ ሰዎች በሰላም ተቀምጠዋል፡፡ እንዳታከብሩ ነግሬያችሁ አልነበር 
ብሎ አሚሩ ጮኸ፡፡ እያከበርን  አይደለንም ቁጭ ብለን እያነበብነው ብለው 
መለሱ፡፡ አው ከረቡ የከበሮዎች አባት ዲንዘር  ትልቁ ነው የማይታየው እጅ 
እየመታ ነው፡፡ ቡም! ቡም! ቡም! ቡም! 

እሺ! እሺ! አለ አሚሩ ሽንፈቱን በመረዳት ኢድን ህጋዊ አደረገ፡፡ //ማስታወሻው 
ረመዳን ከተፆመ በኋላ ኢድ ለአንድ ቀን ይከበራል፡፡ ፆማቸውን ለ6 ቀን ቀጥለው 
በሹዋል 8ተኛው ቀን ሹዋል ኢድን ያከብራሉ// አብዱልሙሂሚን ቱኹን ኪታብ

*አስማእዲን በሪ -- ሸዋበር ፤አርጎበሪ ኤረር በር ነው

*ነቢ ጋር --ዚክር በመደበኛነት የሚዘከርበት የመማፀኛ አላህን መለመን 
የሚዘወትርበት ቤት ነው፡፡ 

*ዳንዘር ከከበሮ አይነቶች አንደኛ ትልቁ ከበሮ ነው፡
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3.5.መኖሪያ  ከተማዋና ሀረሪው  ስሜታዊ  መስተጋብር 

 ‹‹ባዴ ሀረር ዱፍዜ ደዌይ›› (ሀገሬ ሀረር አየሯ መድሐኒቴ) ተፈጥሮ 
በሁለንተናዊ ባህሪያዊ የሰው ልጅ ላይ የራሷን ተፅእኖ በመፍጠር የሰውን 
አኗኗር ኢኮኖሚውን ባህልና ታሪኩን አዎንታዊ ይሁን አሉታዊ ጫና ማድረጉ 
እውቅ ቢሆንም ከተማይቱ ሀረር ግን (ሄቭን ፈቨርድ) በገነትነት የታደለች 
በርካቶች የሚጠቀሱት በንፅፅሩ ኢጣሊያዊቷ ቱስከ በምሰልም   በቅዱሳዊቷ 
እየሩሳሌም (ኮረብታ ላይ አቀማመጧ) የሚገልፃትና  ወይና ደጋማ አየር 
ንብረቷን የማያቃጥል የማትቀዘቅዝ ከሪቻርድ በርተን ማጣቀሻዎች ባለቅኔና 
ሰአሊ ገ/ክርስቶስ ደስታ በርቱኡ የተገለፀ ነው፡፡ 

 የአፈር ንብረቷ በወይና ደጋነቱ ለሰብአዊ ፍጡር ምቹነት ከበረሀ 
ይሁን እጅግ ቀዝቃዛ የዛፍ ዘር የሌለበት tundraአይነት ከሆነ ከተፈለገው 
የመጣውን ያለ አንዳች ማማረር ይኖሩባታል፡፡ ይልቅስ ይኸው የአየር ንብረቷ 
የሚያመነጨው የተፈጥሮ ውበት እንድ አንድ ፀሐፊ ከከፍተኛ ቦታ ቁልቁል 
ሲመለከቷት  የፋርሱን  ከሊም (ምንጣፍ) ይሏታል፡፡ በተጨማሪም ለም 
አፈር ከትጉሁ ገበሬዋ (አይ ፋጡማ ሊጂ) በከተማዋ ዙሪያ ከብቦ ባለው 
ሸለቆ የሚበቅለው ቡናዋ፤ በአለም ላይ ተወዳጁ ጣዕም ያለው ቡናዋ አይነት 
አረቢካ ኮፊ ያተረፈው ዝናና ስም፤ ድፍን ለሀረር ጌይ አምባ ቡና አምራቾች 
ገበሬ ጠቅሟል፡፡ በአለም እውቅ ከተሞች ቀደም ብሎ እንደሚታወቀው በርተን 
ምስክርነቱን በመፅሐፉ ሰጥቷል፡፡ ቢራወን ካምፐርም የሰለጠነ ግብርና ከትጉህ 
ገበሬዎቿ አገናዝቦ አስቀምጧል፡፡ እንደ ማስረጃም የቡና ግብርናን ይጠቅሳል፡፡

 በከተማዋ አመሰራረት ቦታ አመራረጥ ላይ እንደ መመዘኛና መፈተሸ 
በኢራቅ የሥነ ምህዳር አዋቂዎች የተጠቀሙበት መመዘኛ ሥራ ላይ መዋሉን 
ሚቱ በዘርፉ ላይ ሁለት ሶስት ቀን ያደረው ስጋ ጉዳይ ሚቱ  በስጋው ላይ 
ተፈጥሮ በአየር ንብረቷ የምትጥለው ሚና ሰው ላይ የሚወድቅ ጫና ነበር አንድ 
አዝሀር ዩኒቨርሲቲ ተምሮ የመጣውና የእስላማዊ ሰነዶች ተመራማሪ ጃእፈር 
አብደል የዛፍ ላይ ሥጋ ትውፊት አስረድቷል፡፡ የዚህ መመዘኛ እውቀቱን 
የነበራቸው ከኢራቅ ከፖለቲካዊና መንፈሳዊ መሪዋ ሼኽ አባድር (ኡመር 
አርሪዳ) የመጡት በወቅቱ መመዘኛውን ሥጋውን ለቀናት አስቀምጠው ሥጋው 
ሰብአዊና ምንም ጫና ያልወረደበት መሆኑን በማረጋገጥ ይህን በርካታ ቦታ ላይ 
የተቀመጠች የአሁኗን ሀረሪን ከተማ ለመመስረት በመመረጧ አው አባድርም 
ሰባት መንደሮችን ቱኹጌይ፤ ኢስኻንቲ ጌይ፤ ሀሰን ጌይ፤ሩቂያ ጌይ፤ኻንቲ ጌይ 
አሰባስበው የአሁኑ ሀረር ተመስርታለች፡፡ ይህንኑ አብዱልሙሂይሚን አብዱናሲር 
ቱኹን ኪታብ (2010/2018) ጌይ ሱምዜ ሲዲስቲ በማለት የሚያስረዳን ነው፡፡ 
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 ከተማይቱን ሌሎች በተለያዩ ስያሜ ማቅረቡ የከተማዋ ሚት ነውና 
ለመጥቀስ ያህል የምስራቅ አፍሪካዋ ቱምቡክቱ፡ መዲነተል አውሊያ፡ ጀበሉል 
አውሊያ፡ ቢለዱል ሀድራ የሚሉት የአድባራት ኮረብታ ወይም የአድባራት 
መናሀሪያ ወዘተ ሚት ናቸው፡፡ አው ዙልቀርኔይኒ የሚለው እሪዮው ኢሊና 
አሚር ኑር አጥሯን መገንባታቸው አይነተኛ ሚት ትረካ ነው፡፡ እነኚህን 
መንደሮች መሰባሰቡ ታሪክ በ11ኛ ብሔር ብሄረሰቦች ክብረ በዓል ዝግጅት 
በአንድ ምሽት ድራማ አሳይተዋል፡፡ 

 ከተማይቱ አሁን ባለችበት አቀማመጥ መታደሏ benefit of location 
የጎርፍ አደጋ የሚባል የለበትም፡፡ እጅግ ከፍተኛ ዝናብ እንኳን ቢያጋጥማት 
ከከፍተኛ ቦታ ቁልቁል ይወርዳል እንጂ የሚተኛበት ሜዳ አያገኝም፡፡ ትልቅ 
ጎርፍ ቢፈጠር እንኳ የመውጫ ቀዳዳዎች ወራባ ኑዱል (የጅብ ቀዳዳ) 
አማካኝነት ጎርፉ ይወጣል እንጂ አይቆምም፡፡ ይህም ሀረር የወባ በሽታን 
ስጋት የላትም፡፡ ለምን ቢሉ ወባ የሚፈለፍለው በታቆረው ውኃ ስለሆነ፤ 
በቀላሉ ቁሻሻ አስወጋጅ የሆኑት ከእይታው የተሰወሩ ጬር ኡጋ የገደል ጎዳና 
ትልቁ ትንሹን ጎርፍ ያስተናግዳል፡፡  በዚህም በአጋጣሚ በተፈጠረለት ጎዳና 
አዳሪ አላስፈላጊ ሙትቻዎችን በማስወገዱ ለአፍንጫ የሚሰነፍጥ ሽታ ከተማዋ 
የላትም፡፡ በየግሉ የሚበቅሉት ሪሀን ፤ጤናአዳምና ዳማከሴ ወዘተ… ይኼው 
ምቹ አየር ንብረቷ የመጀመሪያዎቹ 15ኛ ክ.ዘመን በአሚር ኑር የተገነባውን 
አጥሯን አለም እንዲያውቀው ያደረገ ጅኦግራፊያዊ ቦታ ላይ ስለተጠቀመች 
ይኸው ከ500 ዓመት በላይ እድሜ ያለው አጥር እስከ ዛሬ መቆየቱ ደራሲ 
አፈንዲ ሙተቂን ያለሲሚንቶ ያለኖራ በጭቃ ብቻ የተገነባው ጁገል አጥር 
ያለው ቁርኝት እጅግ የተለየና ስነልቦናዊ ማንነቱ እንደሆነ ያለጁገል ሀረር 
ባዶ ናት አንዳች ነገር የታደለውን ያህል ይሰማዋል የሚለው ስነልቦናዊ እሳቤ 
ብሔራዊ ሚት (national myth) ያደርገዋልና የዚህ ርዕስ ፋይዳው ነው፡፡ ቱኹን 
ኪታብና ሌሎች ኢሪዮ ኢሊ ፅሑፎች የሀረሪውን ከተፈጥሮ መስተጋብር ሚት 
መገለጫዋ በዚህ ርዕስ አጥሯ አስመልክቶ የሚተረክ አለ አጥሯን ከደህንነት 
አንፃር ጥንቃቄውም ገላጩ ጃእፈር ሀርዳዞው (የጃአፈር ኮቴ) ከተማዋ ውስጥ 
የወጣቲቱን ባሂራ የሚለው ቃል ዝናብን ገላጭ ባሂራ ምንድነው?ኢሳቱ 
ቄህሮ(እሳቱን ተጠንቅቆ) የመሳሰሉት ትረካዎች በጥልቀታቸው ከተራ ኢሪዮ 
ኢሊ ትረካው የዘለቀ ይናገራሉ፡፡ 

 የሰው (ሀረር) ተፈጥሮ መስተጋብር የሀረሪው እሳቤና ጠቃሚ ጉዳይነት 
የሚገልፃው ከቢር አብዱልሙሂሚን አብዱልናሲር (1988) ሰብስቦ ያሳተመው 
ጥንታዊ ግጥሞች ስብስብ በ56 አስታንዛዎች አካባቢ በተመለከተ በ16 እስታንዛዎች 
ባድ ሀገር በሚል አስቀምጧል ከቢር እያልኩ የራሴን ትርጉም እሰጣለሁ፡፡ 
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ሀረሪው  ንግድና እስልምናን ለማስፋፋት ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ  ክ ፍ ል 
ሲሄዱ ያጋጠማቸውን የተፈጥሮ አየር ንብረት ወዘተ ከሀረር ጋር እያነፃፀሩ 
የሚገልፁትና በኋላ ጌይ ወልዲዮው ጌይ ጊባእ ሀረሪው ወደ ሀረር ከተማ 
ተመለስ ብለው ይጣራሉ፡፡ እንደ ተምሳሌት ሀረሪው ቦረን አፍተል አሳ ዋሩፋ 
ይኖሩ የነበሩ ከተፈጥሮ አያይዘው በግጥም እንዲህ ያስቀምጣል 

 ቦረን ባዱው ቢርዲዞም አዳዊና          በረን አገር ብርዱ አይመኙን
 ሳይ ባድዚና ናስታዛና ብርዲ    የኛዋ ከተማ ብርድ አይሰማም
 አፍተል ባዱው ሐፈንዞ አዳዊናአፍተል    ሀገር ወበቁ አይመቸኝ
 ሳይ ባድ ዚና ናስተሸና ሲሳ ዘሌልባ       የኛዋ ከተማ እንወስድሻለን አቧራም የሌለው

 በነኚህ ጥንታዊ ግጥሞች ሀረሪው የነበረበት የተሰማውን ከሀረር ከተማ 
ሳይ ባድ ዚና ናስተሸና በሚል ያነፃፅራል፡፡ ይህም አንዱ አነስተኛ ችግር 
ቢሆንም በተለያዩ ችግሮች በታሪክ ሂደትም በአስገዳጅነት በየቦታው በየገጠሩ 
የሚገኘውን ሀረሪ እንዲህ ይጠሩታል፡፡ ይህ አንበታተን አሰባስበን እንዋለድ 
እንብዛም በእንድምታ አሳይቷል፡፡

 ጌይ ወልዶው ጌይ ጊባእ    ሀረሪው ሀረር ግባ
 ጠይ ሰሪቤ ወራባ የግበባእ  በጥቁር ተራራ ጅብ ይኑርበት

 ስንኝ ደግሞ ፀፀትን ገላጭ ነው፡፡ሀረሪው የሚፈቅደውን በውብና ፍንትው 
የሚያደርጉ ቃላት ሀረጎችና ግጥም ያስቀምጣል በአንፃሩ የሚጠላውን 
ከነምክኒያቱ ያስቀምጣል፡፡ ያም ሆኖ የድርድር  የማይደረግ ገፅታውን ከጠረጴዛ 
በጭራሽ አያነሳም፡፡ ይማጅ ኒኸሻና(ይሻል እንሻለን) ያስቀምጥና (ኡኩዚኻነሌና) 
እንዲሂም ቢሆን መደርደሪያው ነው መደርደሪያ አቋሙን ፍላጎቱን የድርድር 
አቋሙን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ የሚሄደው ከላይ የተቀመጡ ጌይ ወልዶው ጌይ 
ጊባእ   ስንኝ አንዱ ማርክስ ጋርቬይ ጥቁር አሜሪካዊዋ ወደ መነሻህ (back 
to the root) የሚመስል አይነት ጌይ ወልዶው ጌይ ጊባእ አይበል አንዱ እዛው 
ድርቅ አይልም፡፡ የመደርደሪያ ስንኝም
 
ጌይ ወልዶው ሰም በል   ሀረሪ ሆይ ዝም በል
ዲርቂቤ ቀብሪም ገሪንታዋ ዘግ በል  ቤት ነው ካሉት መቃብርም ይሆናል
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 ከተማዋን ትተው የሄዱ ሀረሪዎች ሲመለሱ እነሱ እንዳሳደጓት አይነት 
ማሳደግ እያሰቡ በተጓደለው ማዘናቸውን (መሀመድ አብዱረሺድ 2000) 
በረዥም ግጥም ያስቀመጡትን እንደማንኛውም ጥንታዊ (classical) በምርጥ 
ቃላት አጥር ምጥን አድርገው ቅሬታቸውን ይገልፃሉ፡፡ 

ጊዳጂት አጬኝ  አወል ጌዩኽ ቤልቲ  የቀድሞ ሀረር የታለች 
ባዴው አትሔደጌኝ ኑርዜሚን ጬለምቲ  በፀዳሉም ጨልማለች
ባዴው ሐደግኹማ  አወል ዚናርቲኩት   እንደ ቀድሞው
ዘል ባድቤን ቴሐርኹ ሖጂም ኤልቲ   ተመልካች የለም

 ታሪካዊ ቦታዎች ሆነ ከተማዎች ከጥንታዊዎቹ ግሪክ ሮም ወ.ዘ.ተ 
ከዘመነኞቹም ነዋሪዎቹ ከእነኚህ ከተማ ባህል ታሪክና እቤቱ በተያያዘ ከፍተኛ 
ሰብዓዊ ቁጭት ሚት ይፈጥራል፡፡ በሀረሪም ከተማዋን ከታሪክ ባህልና እሴቶች 
በመነሻነት የመውደድ ቁርኝነት ከተለያየ ገፅታ ይገለፃል፡፡ ከተማዋን በተለይም 
አጥሯን በማስመልከት የሚጀምረው የሚት መገለጫ ልዩ ስሜታዊነትና 
የማንነት ስሜት በተለያዩ ፀሐፊዎች የተገለፁ በሚት ኢሪዩ ውሪ በጥንታዊ 
ግጥሞችና ዘመነኛ ፀሐፊዎችም ያስነብባሉ፡፡ ሀረሪው ከከተማ ሲርቅ የሚሰማው 
ስሜት ተመልሶ ሲመጣበትም በስሜቱ ይገልፃታል ፡፡ ከከተማዋ ታሪክ ከ500 
ዓመት በላይ ያስቆጠረው አጥሯ አንዳች የተለየ ስሜቱ በስፋትም እንደ ሀገር 
‹‹ባድ›› በሚለው መግለጫዋቹ ራሳቸውን ጥንታዊና የclassical ግጥም ራሱ 
በሚትና ከተማዋን ያሳየናል፡፡ እንደ መነሻ የሆነው የቱኹን ኪታብ ኢሪዮው 
ውሪ ጥልቅና አይነተኛ ሚት ነው፡፡ ታሪክ ፀሐፊዎችና አፈታሪኮችም አበክረው 
የሚገልፁ ነው፡፡ 

3.6 ባለታሪካዊቷ በአጥሯ ውበቷና ህዝባዊ ጥበቃዋ በሀረሪ ሚት

 እንደ አንዳንድ የታሪክ አዋቂዎች ከተማይቱ ጥንታዊነች የሚያሰኛቸው 
ከሺ ዓመት በላይ ያለው እድሜዋ በነ ቻይኒስ ጉርዶን በመቃብር ድንጋዮች 
የተቀረፀው እድሜ ወዘተና ወዘተ ከሰባተኛው ምእተ ዓመት የሚጀመር መሆኑ 
የሚቱ ምንጭ ነው፡፡

 ቀረብ ሲልም ከኢማሙ ዘመቻ በኋላ የነበረው የታሪክ ሁነትና ኩነት 
በወዳዱና በጠላቶች ተሰንደዋል፡፡እስልምና ከማንኛውም ህዝብ በፊት የተቀበለች 
ከተማ ህዝብ መሆኑን ሚቱ መጀመሪያ በሀረር ከዚያም በአማርኛ እንዲህ 
ይገለፃል ፡፡
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ሀረሪው በቀጥታ አማርኛ

ኢንቤም አሪኔኽ በአይን አላየንህ

ወርቤን ሰመኔኽ በወሬ ሰማንህ

አመነቤኽ መሀመድ አመንብህ መሀመድ

ረሱለላህ የአልላህ መልእክተኛ

 እንደ ሀረሪ ንባብ አንዳንድ ሰነዶች ሩቂያን የነቢዩ (ሰ.አ.ወ) ሚያነሱት 
የሀረሪውን ከእስልምና ቅጣት አመልካች ነው፡፡ ሀረሪው እስላምን በእምነት 
መቀበል ማመንን በየእለቱ የሚኖረው ብቻ ሳይሆን በተያያዘ የቀን በረከት 
አረብኛ አማካኝነት የራሱን እውቀት አዳብሮበታል የአካባቢውን ህዝብ 
አስተምሮበታል፡፡ የከተማይቱን እንድ ውበቷ እምነቷ እንደ ሆነ ኢልምም 
የሚወዳት የሚያከብራትና እንደ ቢለደል ሀደራ (የስልጣኔ ሀገር)ሌሎች ጀበሉል 
አውሊያ የአድባራት ተራራ ኢስት አፍሪካ የምስራቅ አፍሪካ ቲምቡክቱ ሁሉ 
እንደ ሚት የሚመነጩት ከእስልምና ነው፡፡ የሚወዷት ከሩቁ ይመጡለታል፡፡
ይቆዩባታል ከዚህ እምነት የተነሳ ከተማዋን የሚጠብቁትም ይህን እምነት 
እንደሆነ አንድ ሚት እንደ ማስረጃ መጥቀስ ተገቢ ነውና መጀመሪያ በሀረሪ 
ከዚያው በአማርኛ አቀርበዋለሁ፡፡

 ቢስሚላዶኝዚኛ ዳይዚና   ቢስሚላ መከታችን
 ያሲን ሑጡርዚኛ    ያሲን አጥራችን
 ነቢው ባይቲ እኛሌ ሐልዚኛ   ነቢን ማለት ባህላችን
 ሃላ አመልዚኛ    ልማዳችን ወጋችን

3.7 ከተማይቱ የቀረጸችው ሀረሪ እሳቤ

 በከተማይቱ ታሪካዊ አጥር ላይ ያለው ልዩና ጥልቅ እሳቤ በማስረጃነት 
የሚጠቅሰው አፈንዲ ሙተቂ የአጥሯ አገነቧቧን በራሱ ምልከታ ነጥብ በነጥብ 
ያስረዳል በሚል በእንግሊዘኛ ቋንቋ የሚገልፀው ሀረሪው ከከተማይቱ አጥር ጋር 
ከፍተኛ ቁርኝት እንዳለበትና ከተማይቱን ከሀረሪው መነጠል ህዝብንም ከከተማይቱ 
መነጠል አንዳች ነገር የጎደለ ያህል ነው፡፡ በአጥሩ አማካኝነት የተፈጠረው የባለቤትነት 
አቅጣጫ አመላካችነት በተለይም በመካከለኛው ዘመን የዘመን ማዕቀፍ ወደ እንግዲሁ 
የሚመለከት ነው፡፡ ታሪክ የሚያስረዳው በመካከለኛው ዘመን በአሚር ኑር ሙጃሂድ 
የከተማይቱ አጥር አላስፈላጊውን የከተማ ወዳጆች ያልሆኑትን ለማገድ አጥሩ 
ተገንብቷል፡፡ በዚሁ የተነሳ አሚር ኑር ከሌሎች አሚሮች ይበልጥ ይወደዳሉ፡፡ በሀረሪ 
ሚት ይዘከራሉ፡፡ ከተማይቱ አምስት በሮችና 24 መጠባበቂያ ማማዎች አሉት፡፡
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 ቀደም ሲል አባድር አምስት መንደሮች አሰባስበው ምቹ ምህዳር 
መርጠው የቆረቆሯት ከተማ በመነሻነት የከተማዋ ስም በሚል የሚጠቀሰው 
የአብዱልሙሂሚን ቱኹን ኪታብ ጌይ ሱምዜ ይልና ኢስኻንቲ ጌይ፤ቱኹን 
ጌይ፤ኻንቲ ጌይ ከሚለው ጋር የከተማይቱን ሚት የተያያዙ ስለ ከተማዋ 
አቀማመጥ አቅጣጫዎች አው ወሪቃ፤አዮ ኮኮሄይ፤አባድር በተከታዮቻቸው 
ፍልስፍና ጃእፈር ሐርዳዞ እንደ ድንኳን ሰባሪ ማንበብና መረዳት የሚቻል 
ነው፡፡ እንደ ሀረሪው ሚቱ እስልምና ላይ መሰረቱ በሮችን ሁል ጊዜ ክፍት 
መሆናቸው ከእምነት የማይጣጣም መሰረጉን ባህሪይ የሚገልፅና ከግንዛቤው 
ቁፉል በሪ በተወሰነ ሰዓት ተከፍቶ ከተወሰነ ሰዓት መዘጋት ስነ-ስርዓታዊ 
አካሄድ የራሱ ታሪክ ነበር፡፡

 የሀረሪ ሚት ከተማይቱን ባለ 5 በርና ባለ 2 ክቦች  ከተማ የሚሉት 
ክቦቹ  ሀሳባዊ የሆኑት በከተማዋ አጥር ዙሪያ ሲሆኑ በክበቡ ወደ 348 
የሚሆኑት አድባራቱ  ክፍት ቁርዓን ጌዮች አሉ፡፡ ሚቱ የከተማ ጠባቂ አድርጎ 
የሚያምንበት እሳቤ ማጠናከሪያ እነኚህ በክበቡ የሚገኙት አድባራት የከተማዋን 
የመጠበቅ ሚና ታሪካዊነትና እውን እንደነበሩ ጃእፈር አብደላ አድባራቱ እንደ 
ደህንነት ጣቢያ የጠላትን ብቅታ በአፍታ ያህል ለአሚሩ ያስተላልፉ ነበር በሚል 
በአንድ በሀረር መጽሔት ላይ ይገልፃል፡፡ ከዚህ ከተማዋ ፍቅር የተነሳ ናፍቆት 
ገላጭ እንደ አንድ ሚት መገለጫ 

አወል ጌዩኽ ቤልቲ    ቀድሞ ሀረር የት አላች
ኑርዜሚን ጬለምቲ    ውበታም ደብዝዟል 
አወል ዚናርታኩት ሖጂ ኤልቲ  ቀድሞ እንደነበረች ዛሬም የለች

 እንደ ሀረር ሚት ሀረሪን የመጠበቅ ኃላፊነት የወሰዱት ብጹኡ መሪና 
ሼኩ ናቸው፡፡ 

አው አባዲሮው     አባታችን አባድሩ
አባዲር ኡመር ሼኾው      ሼኪው አባዲር ኡመር
ባዱው አማነዋ     ሀገሪቷን አደራ፡፡
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ምዕራፍ አራት  

                             4. ሰብአዊነት ፍትህና እውነት 

4.1 ፅንሰ ሀሳብና ሰብአዊነትና ዘመነኛ መስተጋብሮች 

 እውነት እኩልነትና ፍትህ ከተማይቱ ከ14ኛ ክ/ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬዋ 
እለት ድረስ እስልምና የማስተማሪያ ተቋምነቷ በታሪክ የተረጋገጠላት ናት፡፡ 
አው ሶፊ ያህያ፤ የቁርዓን ጌይ አባት አው አባዲር ሀረር በመጡ ጊዜ አው ሶፊ 
ያህያ አባድርን ቁርዓን አስተምሩ አላቸውና እስልምና በሀረርና በአፍሪካ ቀንድ 
በመላ ኢትዮጲያ ሊሰራጭ ችሏል፡፡የሀረር ጌይ አምባ የትምህርቱ ተጠቃሚ 
መሆኑ ማመላከቻው ቃዲዎች ከሀረር ይላኩ ነበር፡፡የቁርዓን ትምህርት ቤቶችም 
ነበሩ፡፡ ከዚህም ቁርዓን ጌዮች፤መድረሳዎችና ከቢር ቤቶች /አሺር ጋር/ በርካታ 
እንደነበሩ በቅርቡ በ1848 እንኳን ሪቻርድ በርተን በመፅሐፉ ጠቅሰውታል፡፡ 
በአጭሩ ሀረር በ14 ኛ ክ/ዘ የእስልምና ትምህርት መማሪያ ማስፋፊያ ተቋማዊ  
(institutional) ማእከል እንደ ነበረች ትርምንግሃምና ቼሩሊና ሌሎችም በሚገባ 
ሰንደዋል፡፡

 እስልምና መግባቱ እጅግ ቀደም ብሎ ለመሆኑ ያለ አንዳች መምህርና 
ማስተዋወቂያ ኢንቤም አሪኔኽ መሐመዶው አመነቤኽ በተለያዩ ማስረጃዎች 
መሰረት ከመመስረቻ ቦታው መካከል በአጭር ጊዜ ሀረር መድረሱን ታሪክ 
አዋቂዎችና ተራኪዎች አበክረው ይገልፃሉ፡፡

 እስልምና እንደ እምነቱ በአረብኛ ቋንቋ ነውና ከተማይቱና ነዋሪዎቿ 
የአረብኛ ቋንቋ እወቀትና አረቡን አለም ለማወቅ መደበኛ ትምህርት መስጫ 
ሚዲያ  በማድረግም ተጠቃሚ መሆናቸው ሌላው ፋይዳ ነበር፡፡ አሁን አሁን 
ሀረሪ እስልምናን ይኖረዋል፡፡ሁለቱ የባህልና ልማድ መተግበሪያ በላቸው 
በእምነቱ መሰረት ይስተናገዳሉ፡፡ በሌላው ተጨማሪ ከእምነቱ የሚመነጩ 
ኢማን ፍትህ እውነት ሀቅና ሰውን በሰውነቱ ብቻ ማክበርና ሰላም ወ.ዘ.ተ 
የሚያጎናፅፋቸው አስተሳሰቦች በመሆናቸው በባህሉና በሚትም የሚገልፅ 
እንደ ማሳይም የምንረዳቸው በተለይም ብጹአን እንደ ተአምረኛነት ሙእጂዛት 
በመታወቃቸው የሚቱን ክፍል የሚዳብሩ ናቸው፡፡ 
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 ከዚህም በመነሳት በዚህ ክፍል መጀመሪያ እውነት እኩልነትና ፍትህ 
በሀረሪ ሚት እንዴት እንደሚገለፁ ከዚያም በሁለኛ ክፍል ደግሞ ግለሰብ እንደ 
ማህበራዊ ፍጥረት ብቻውን ያለውን ከብቸኝነት ከተስፋዎቹና ከሚመኛቸው 
የህይወት ፍላጎቶች አንፃር ሚቱን በማገናዘብ የሀረሪ ሚቶሎጂ አካል ከሚቱ 
በመነሳት አመለክትበታለሁ፡፡ ዞሮ ዞሮ የሀረሪ ሚትና ዋናው አቃፊው 
ሚቶሎጂው ከእስልምና እንደሚቀዱ በማሳየት የሀረሪው ባህልና ነጸብራቅ 
ለማሳየት ሙከራ ወይም ጅማሮውን አስቀምጣለሁ፡፡ 

 በመጀመሪያ ቁርዓን ጌይ ዙሪያ ያለው ሚት በአጭሩ አው ሶፊ ያህያ 
የቁርዓን ጌይ አባትነታቸው ቁርዓን ማስተማር ሲጀምሩ የተወሰነ ችግር 
ከአካባቢው ገጥሟቸው ነበርና ያስተምሩ በነበሩበት ቱኹን ኪታብ ትረካ በአው 
ሐኪም አላህን ተማፀኑ፡፡ አላህም አው ሐኪምን በጂኒ አጅበው እነኚህ ጂኒዎች 
ዛሬ አው ሐኪም ተራራ ስር በዋሻ ውስጥ ይገናኛሉ፡፡ አው ሶፊ በአንዱ 
ዘርፍ ጥላ ስር ያስተምሩ የነበረው የመጀመሪያው ቁርዓን ጌይ ነበር፡፡ አባዲር 
ከመጡ በኋላ እያንዳንዱ ቁርዓን ጌይ ቢያንስ አንዴ ወደ አው ሶፊ ቁርዓን ጌይ 
የመጀመሪያውን ቁርዓን ጌይ ይዘይራሉ፡፡ ዛሬ እጅግ ብዙ ቁርዓን ጌዮች ሀረር 
ይገኛሉ፡፡ በነገራችን ላይ አው ሐኪም ፍትህን የሚወክል ከዜይላ የመጡት 
ሐኪም መሀመድ አዋች የከተማይቱ ፍትህ ሰው ብፅእናና በመልካም አስተዳደር 
ይታወቃሉ፡፡

 ከፍትህ ሰጪነት ጋር ተያይዘው በሀረሪ ሚት የሚታወቁት አሚር 
ኑር ናቸው፡፡ አሚሩ ከተማዋን ለመጠበቅ በገነባቸው አጥር እውቅ መሆናቸው 
ሀረሪው የሚወዳቸው ተዋጊና ኢማሙ በመላ ኢትዮጲያ የሚታወቁትን ያህል 
አሚር ኑር የሀረሪ ሚት ፍትህ ሰጪነታቸውን ያስረዳሉ፡፡በቱኹን ኪታብ 3ቱ 
አታላዮች የሰው ቤት ለመውሰድ በሀሰት ማስረጃ ጊዜያዊ ፍርድ ቢያገኙም ሁሉን 
የሚያይ አላህ ሐቁን በማወቁ በደረሰባቸው የአላህ ቅጣት በመሬት መንቀጥቀጥ 
ድርመሳ በመሞታቸው ባለቤቱ የራሱ የሆነውን ማግኘቱን ቤቱን ለባለቤቱ 
ማረጋገጡ በአሚሩ ተወስቶለታል፡፡ ባለቤቱ ለአላህ ሁሉን በግልፁ ለሚያየው 
የተደበቀውን ግልፅ አደረገው፡፡ “ያ አላህ ነገር በግልፁ ነውና የምትፈርደው 
ውስጡን ታውቃለህ አንተው ፍረደኝ” መልእክት ማታለልን ማጭበርበርን 
ተገን በማድረግ የሰው ንብረት መዝረፍ ሀቁን በሚያውቀው አላህ ዘንድ፤ 
ፍትህ አዋቂው ዘንድ የራሱን ፍርድ የሚያገኝ መሆኑን ሚቱ ያስረዳል፡፡ ከዚህ 
ከፍትህ ጋር በተያያዘ በሀረሪ ዝክር የሚገልፀው እዚህ መጥቀስ ያሻል ፍትህ 
የአላህ መሆኑን አስገንዛቢ ነው፡፡
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ሀረሪ       አማርኛ
 ዪማጅ ኒኸሻና     ይሻል እንሻለን
 ዪማጅ ኑቄና     ይሻል አናውቅ እኛ
 ዪማጅ ዩቆው አሎው    ይሻል የምትታውቅ አላህ
 ዪማጅ ፊረዴይ    ይሻል ፍረደልን

    የመደርደሪያ ስንኞች     
 ዛኛሌና መሸሌኛ    ነጋልን መሸልን
 ኡኩዞቤት ኻነሌና    እንደዛው ሆነልን
 ዪኩትዞ ኻነሌና    እንደዚሁ
 ይመሻል ይዛኛል    ይመሻል ይነጋል
 አላሁ  ሙጢዞት ይዋራል    አላህ ብቻውን ይቀጥላል

4.2 እውነት ተናጋሪ ወፎች ሰብአዊ ግንኝነቱን ስናይ 

 በመጨረሻም መረጃውን አለኝ ማስረጃውን የለኝም ዘመነኛ አካሄድ 
የእውነት ተናጋሪና ዘጋቢን የህይወት ጥበቃ በማስመልከት ፊት ለፊት 
እውነት መናገሩ መሰረታዊ  ቢሆንም የተናጋሪው ቀጣይነት አስተማማኝነቱ 
ጥያቄ ውስጥ ስለማያስገባ እንደ ወሬኛነት መጥፎ መቆጠሩ እውቅ በመሆኑ 
በተለይም ቤተሰብ ውስጥ የቤተሰብ አንድነትና ፍቅሩን ጠብቆ እኩይ የሆነ 
ባህሪይ ለማስወገድ ማን አለህ ከየት ሰማኸውን በሀረሪ ሚት ወፎች ከሰው 
ይናገራ፡፡በተለምዶው ‹‹ወፍ ነገረችኝ›› እንደ ምሳሌ ከ3 ጓደኛሞች ውሻ ገድለው 
የበሉትን ጓደኛሞች ሶስተኛው የውሻው ባለቤት ባለመብላቱ የገደሉት ዛፍ ላይ 
ሆኖ ወፊቱን ታጋልጣለች፡፡ እነኚህ ሰዎች ወፍ የተናገረችው ቢፈቅዱለት 
ኖሮ የውሻ ስጋ በሉ ብሎ ስለሚናገርባቸው ነው፡፡  የገደሉት ባላቸው መሰረት 
ተቆፍሮ ወንጀለኞች ተቆጡ፡፡ እንደሚቱ በድሮ ጊዜ ወፎችና ሰዎች አብረው 
ይኖሩ ነበረ፡፡

 በተመሳሳዩ ሚት ደግሞ አንድ ቀን የአሚሩ ባለሟል አሽከሩን ይዞ አደን 
ወጥቶ ምንም የሚያድነው ነገር ያጣል፤ በዚሁ ተናዶ አሽከሩን እንድህ አለው፤ 
ይሄውልህ አንድም ቀን ለአደን ወጥቼ ባዶዬን እንዳልተመለስኩ ታውቃለህ 
ዛሬ ደግሞ በጣም ተበሳጭቻለሁ፤ ስለዚህ አንተኑ ገድዬ ንዴቴን ልወጣ ነው 
እንዴት ትላለህ ስለው አሽከሩ ብዙ ቢማጸንም ከአለቃው ምህረት እንደማያገኝ 
ስረዳ፤ ወደ ሰማይ አንጋጦ ስለምን ዛፉ ላይ ወፍ ያይና አንቺ ወፍ ምስክር 
ሁንኝ ያለምንም ጥፋት አለቃዬ የንዴት ማብረጃ ልያደርገኝ ነው፤ ብሎ እንዳለ 
ባለሟሉ በጥይት ሚስኪኑን ሰው፤ ደፋው፡፡ 
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 ከዚያ ብዙ ዘመናት ካለፉ በኋላ አንድ ቀን አሚሩ ትልቅ ፌሽታ ደግሶ 
እየተበላ ያ ባለሟል፤ ብቻውን ከት ብሎ ይስቃል፤ ከዚያ አሚሩ ምነው ብቻህን 
ትስቃለህ ሲለው፤ የለም እች ዶሮ አሮስቶ ነች ያሳቀችኝ ይልና እንዴት ስሉት 
አደን ወጥቶ የሚያድነው አውሬ ሲያጣ አሽከሩን መግደሉን እየሳቀ እንደ ቀላል 
ዪነግራቸዋል፤ አሚሩ ይህን እንደሰማ የጦር አዛዡን ጠርቶ ባለሟሉ ላይ እዛው 
ሳለ የሞት ፍርድ እንድፈጸምበት ይሆናል፤ ታዲያ ወፊቷ አልመሰከረችም 
ትላላችሁ፡፡

4.3 የሀረሪ ሚት እኩይ ተግባራትን ውገዛ  ማሳያዎች

 በመሰረቱ  በትንሹ ተረት ሆነ ታሪክና ምሳሌ እንደ አጠቃላይ ሁለንተናዊ 
መልዕክት በምሉእ መንፈስ ይሁን መስመር በመስመር ንባብ (reading between 
the line) የሚያስተውሉና የሚረዱት አንድ አብይ ባህሪ ነው፡፡አንድ ጥንታዊ 
ታሪክ ጥናት አካል ሚቶሎጂና የሀረሪ ሚት በተለይ በተለይ እኩይን የማውገዝ 
ማጣጣልና ማስጠላትም ሚት ገፅታዎች በጽሁፍ ወይም በትረካ አለበለዚም 
በሰውኛ (እንስሳትን እንደ ሰው ማናገር) ይገለፃል፡፡ 

 በሀረሪው   ሚት በታሪክ አንድ ወቅት የህብረተሰቡ ደካማ ጎኖች 
የሚጠቅሱት በአብዛኛው በኢሪዮው ውሪ ስርወ ፅሑፎችና በሀረሪ ግጥሞችም 
ይገለፃለል፡፡ ዚነት አብዱረሺድ ለቢኤ ሟሟያ ፅሑፍ ከሰበሰበቻቸው ከተረጎመቻቸው 
ከፈረደቻቸውና ከተነተነቻቸው  እንዲያም ሲል የራሷን ድምዳሜ ከሰጠችባቸው 
ወደ ሰባት ፈርጆች፤ ኢምራን መሀመድ ወበር  ከአጀሚ ወደ እንግሊዘኛ  
ከተረጎማቸው ውስጥ እኩይ ተግባራቱን  የሚያንፀባርቁ  ይገኙባቸዋል፡፡
እነኚህ መገለጫዎች ለህጻናቱ ተብለው ይተረኩ እንጂ  አንደኛ ጥንታዊ ናቸው 
ሁለተኛ ከቀጥታ ትርጉማቸው የጠለቀ ልቀት ይስተውልባቸዋል፡፡እንደ እኩይ 
ተግባራት ማውገዝና ማስጠላት በአንፃሩ ወደ በጎው ባህሪ ማስረጹ በእጅጉ 
በትረካ የሚቀርበው ከፍተኛ ውጤት የሚኖረው ትረካው በፈጠራimprovisation 
በትረካወው የሚጨምረው የሚቀንሰው በድምፀት በማጉላትና በገፅጻ (facial 
expression) አዎንታና አሉታን የመግለፅና የማስተላለፍ ጉልበቱ ዋናው ሚዲያ 
ቢሆንም በፅሑፍ የሚገለፀው ኢሪዮው ውሪ የዘላቂነት ጉልበቱ ጠንካራ ነው፡፡
እንደ አንድ አተራረክ አዋቂ መግለጫ አድማጩ እኩይ ባህሪን አንድ ሁነት 
ሲሰማ እርስ በራሱ ይተያያል ይላል፡፡ 

 የሀረሪውን ሚት በጠንካራነት እኩይ ተግባራት በማውገዝና የሚጠቀሱት 
ከቱኹን ኪታብ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ እውቀት ባለስልጣናት ዙርያና   በግለሰባዊ 
ባህሪይ ዙሪያ የሚጠነጥኑ ናቸው፡፡ ‹‹አሚር ሩቂያ›› በከፍተኛ ደረጃ ያስተላለፉት 
‹‹አዚዝ ጋሬሌም›› ጋሬሌም አላኹ በግለሰበኝነት ደረጃ እኩይ ውግዘት ማስተላለፊያ 
ተምሳሌት ናቸው፡፡ 



ባለ ሺ ተምሳሌትና ሺ ሚት ከተማ

ሚት የማህበረሰቡ አስተሳሰብ ስርአት ነው 38

አሚር ሩቅያ እንደ እኩይ ነጸብራቅ

 አሚር ሩቂያ ወጣቶችን ሰብሰባ ሽማግሌ የተባለ ሁሉ አስወግዱ 
ትዕዛዝ ወጣቶችም እንደ ትእዛዙ ሁሉ እየፈፀሙ አንድ በሚገባ በበጎነትና 
በአስተዋይነት የሚያውቁት ሽማግሌ እስኪቀር ድረስ ታዘዙ፡፡ የቀረው ሽማግሌ 
በሚናው አሚር ሩቂያ ሌላ እኩይ ትዕዛዝ በመሆናቸው ብቻ ሳይሆን አስቸጋሪና 
የማይሆን ነበርና ወጣቶችም ተቸግረው ለምክር እኚህ ሽማግሌ ዘንድ በመድረስ 
ምክር ለግሷቸው የአሚር ሩቂያን ‹‹አንድ ሎሚ›› የሜዳ አህያ አምጡልኝ 
ከሽማግሌው በሳል ምክር በመውጣት መጨረሻም ሜዳ አህያ ላይ ጫነኝ በትዕዛዝ 
መሰረት ሲያከናውኑ አሚራ ተንገጫግጫ ጉፍታዋ (የፀጉር መሸፈኛዋ) ተለጥጦ 
ቆሻ ወንዝ ውስጥ ወደቀ፡፡ ከሚቱ  ቆሻ ወንዝና ጉፍታ ዙጉድ እስከ ዛሬም 
ህያው ነው፡፡ወጣቶች በሽማግሌው የታደጉት መልእክቱ ሽማግሌ የሌለበት ሀገር 
ጎዶሎነች ይላሉ፡፡

 በአንፃሩም የዚህ ሚት መልእክት አሚር ሩቂያ እንደገዛው መደብ 
ገፅታ ካለው እኩይ ባህሪይ ተምሳሌቱ በዘመኑ መገለጫ ሀረግ ‹‹ሱሪ በአንገት›› 
ወይም በልማዳዊ ቀደምት መገለጫ ሀረግ ‹‹ውሀ በወንፊት›› የማስቸገሪያ 
እኩይ ትዕዛዞች መገለጫ ናቸው፡፡ ውግዘቱም  በሂደቱ በአጋጠማት ውጤት 
የሚነሳው ውበት የለሽነት ሲሆን የሀረሪ አስተሳሰብ በእጅጉ ድምቀት ውበትና 
እውነት የሁል ጊዜ መገለጫዎች ናቸው፡፡

 ጉፍታ ዙጉድ   የተንዘላዘለ ጉፍታ
 ጉፍታ አል ኡጉድ  ያልታሰረ ጉፍታ

4.4 ራጋ ዘሌልባ ወሬጉ የእድሜ ባለጸጎች ተደማጭነታቸው

 ራጋ ዘሌልባ ባድ ዚገራንታ ሽማግሌ የለሽ ሀገር የሚለው ምፀት /
አሽሙር ወይም በሀረሪው መስቃ ሊባል ይችላለል፡፡ እጅግ ጥንታዊ በሆነ 
የሚት መግለጫ እኩይነትን የሚገልፁት በርካታ ቢሆኑም ጥቂቱን ለመጥቀስ 
አሁንም በድጋሜ ምንጫችን ቱኹን ኪታብ ውስጥ ዚትኸተርኾቤ  ያሾሖል 
ኼይር ወዘተ… ሲሆኑ እጅግ ዘመነኛ መልዕክት አስተላላፊዋ ኢሪዮው ውሪ 
ጋሬሌም አላኹ የዚህ ፀሐፊ ምርጫ እንደ ሚከተለው ከሀረሪ ወደ አማርኛ 
ቀርባለች

 አንድ ከቢር በመኖሪያ ቤታቸው እምነትን በታሪክ ይተርካሉ፡፡ 
ገበሬያቸው በግዜ ከእርሻው ተመልሶ ወደ ኪርተት መግቢያ ላይ ተቀምጦ 
ከቢሩ ለተማሪዎቻቸው የሚያስተምሩትን (አሺር) ያዳምጣል፡፡ /በሀረሪ ከቁርዓነ 
ጌይና ከመድረሳ ቀጥሎ በከፍተኛ ደረጃ ማስተማሪያ ሆኖ ደረጃና ትምህርቱን  
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እንደ አድማጩ ነው/ከቢሩም የሰው አጥር መንካት መቁረጥም ሀራም ነው፡፡ 
ሲሉ ይሰማል፡፡ በማግስቱ ምንም የማገዶ እንጨት ሳይዝ ከእርሻው ወደ ቤት 
ይገባል፡፡ ዛሬ የት አለ ማገዶው እኔ ከቢር ያስተማሩትን ሰምቼአለሁ፡፡ ለዚህም 
አልመጣሁም ይላል፡፡ ሚትም ከቢሩን ይኸው ገበሬው  ይሏቸዋል፡፡ ከቢሩም 
ይጠሩትን ባዶህን ለምን መጣህ ሲሉት፤ ትላንት ያስተማሩትን የሰው አጥር 
መንካት መቁረጥ ሀራም ነው አላሉም እንዴ? እስከ ዛሬ የሰው አጥር እቆርጥ 
ነበር፡ ይላል፤ እሳቸውም ወዲያ ባዶህን አትምጣ እኔ ለቤቴ አይደለም ያልኩት 
ይሉታል፡፡ ወናግ፤ አይ ዘገዱ ዋ ገንጎራ በመጨረሻ ኢምራን መሀመድ ወበር 
ወደ እንግሊዘኛ ተርጉመው በመፅሐፋቸው ያሰሙት የአንበሳ ነብርና ቀበሮ 
ጓደኝነት በጋራ ለአንዱ ተሰማርተው ያገኙትን የአደን ፍሬ በሚቋደሱት ላይ 
አንበሳ በጉልበቱ የአደን ፍሬ መጀመሪያ ለኔ የአንበሳውን ድርሻ በመውሰድ 
ነብርም ሆነ ቀበሮ እኩል ድርሻ እኩል እንዲጠይቁ የደረሰባቸውን ኢሪዮው ውሪ 
አመላካችነት በጉልበት የሌሎችን ንብረት የራስ ያልሆነን መንጠቅ እኩይነቱን 
በሚገባ የሚረዳበት የሀረሪ ሚት ታሪኩን በሙሉና ላነበበው ለእውቀት 
የጓደኝነትም ምርጫ ጥንቃቄ የፍትህ ለሁሉም እኩልነት ከመስመር መስመር 
ከእኩይ ተግባራት ይረዱታል፡፡ እኩይ በሚያወግዘው ሀረሪ ዊቂር(ግጥም)
 
    ሀረሪ       አማርኛ   
   
አለሌ ያሾሖል ኸይሪ    አላህ ኼይሪ ያደርገዋል
ረቢሌ ያሾሖል ኼይሪ    ረብቢ ኼይሪ ያደርገዋል
ሒስቲ መሰኑ     የማበላሸት መስኖ  
አዳሚ ያሽ ሸሪው     አዳሚ ለሚሰራው ሸር

ከቢር- ከፍተኛ የሀይማኖት የእስልምና እውቀት መሰረት የተሰጠ ሹመት መለያ 
ነው፡፡
ኪርተት- በሀረሪው መኖሪያ ቤት ወደ ውስጥ ከሚዘልቀው ዴራ ወደ ውስጥ 
መግቢያ የአራሲቱ መታረሻ ነው፡፡ 
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ምእራፍ አምስት

                       5.የሀረሪ  ህዝብ  ገጸብዙ  የሚት  ጀግኖች

5.1 ገጸብዙው ጀግና በኢትዮጵያና  በሀረሪ  ሚት

መነሻ ንድፈ ሃሳብ
 በዘመነኛ ፀሀፊዎችና አርቲስቶች የሚገለፀው ባለ ብዙ ገፅታ (ፈርጀ 
ብዙ) ጀግና ትረካ በነ ጆርጅ ሉካክስ የተፃፈበትና በጆሴፍ ካምፕቤል ቅበላን 
ያገኘውን ይህን ጀግና መጀመሪያ ባህሪይውን ላስቀምጥና በባህሪይ መሰረት 
ከሀረሪው ሚት ለማዛመድ መነሻ ይሆን ዘንድ ፍላጎት ነው፡፡ የዚህ ርዕስ 
መንደርደሪያ ማብራሪያ የጆሴፍ ካምቤል በለብዙ ገጽ ጀግና the hero with 
thousand faces ነው፡፡ 

 ባለ ብዙ ገጽታ ጀግና ጠቃሚ ሚት በአለማችን ለሺ ዓመታት የቆየውን 
በመዋቅሩ አሀዳዊ ሚት (mono myth) ጀግናው ይገልፀዋል፡፡ ጀግናው ከእለት 
ተእለት ህይወት ሊታሰብ የማይቻል ድልና ወሳኝ ኩነት የሚገባው እምርታዊ 
(mysterious) ጀብዱ በግለሰባዊው ሰው ስለሚጎናፀፈው ነው፡፡ ይህ ጀግና 
በጉዞው ውስጥ በተለያዩ ደረጃዎች ውስጥ ያልፋል፡፡ አንዳች ጥረት ይህም 
ጥሪ ለጀግንነት የሚጠራ ነው፡፡ ጥሪውን በተቀበለው ጀግናው እንግዳ በሆነ 
አለም ውስጥ ይገባል፡፡ ወደ ተግባራትም በሙከራም ቢሆን ብቻውንም ቢሆን 
ይገባበታል፡፡ በዚህ በተጋጋለ እንቅስቃሴ ውስጥ ህልሙ ይሆናል፡፡ በዚህም 
ታላቁን  ስጦታ  (አላማውን  ማሳካት)  በራስ  እውቀትም  ይገነዘበዋል፡፡
ታዲያ ጀግናው ወደቀድሞው ይመለሳል ወይስ አይመለስም የሚረጋረጥበት 
ትልቅ ፈተናው ነው፡፡ የሚመለስ ከሆነ የስራው ግነቱ  ለማህበረሰቡ መሻሻልን 
ያመጣል፡፡ አንዳንድ ፀሐፊዎች ይህን ጉዞ በ 3 ደረጃዎች ያጠቃልሉታል፡፡ 
ጉዞ ይጀምራል ተነሳሽነትና መመለስ፡፡ ጉዞ ጀመረ መለየት (separation) 
ሊሉት ይችላሉ የሚለው የካምቤል የጀግናው አካሄድ ገለፃ በተራ ቋንቋ አንዳች 
ጉዳይን መለየት ለአንዳች  መነሻነት ስንቅ ቅድሚያ  ተነሳሽነት በስፋት 
መቀጠል በመሳካቱ ወደተነሳበት መመለስ በሚለው ሊጠቃለል ይችላል፡፡ የዚህ 
አይነቱ የጀግና ጉዞ በመላ አለም ባለ ዘመናዊ ፀሀፊዎች ላይ አዎንታዊ ተፅእኖ 
ይፈጥራል፡፡ ዘመነኛ ሚት የሚያደርገውም ይኼው ነው፡፡ 
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5.2  ገጸ ብዙው  ጀግናው አህመድ ኢብራሂም አልጋዚን 

 ጀግናው እንዲጠብቃቸው ወይም እንዲያገላግላቸው ጥሪ ይደርሰዋል፡፡
ለመተግበርም ሙከራ (trial) ወደ መሞከሪያ ጎዳና ይገባል፡፡ ብቻውን ወይም 
ታግዞ ይገባል፡፡ ከዚያም እጅግ አስቸጋሪ ተግዳሮት ውስጥ ይገባል፡፡ጀግናው 
ከተረፈ በጀግንነቱ ድል የሚጎናፀፈው ጀግናው የተሳካለት ከሆነ በድሉ 
ምርቃት ብዙ ነገሮችን ይለዋውጥበታል፡፡  ሀረሪው ኢማሙ በሚል ስም 
በስፋት የሚያውቀው ታሪክ የተፃፈበት በመሆኑ ለዚህ ዝግጅት ይሆነኝ ዘንድ 
ጀግናው ያሰኘውን (separation) ተነሳሽነቱን (invention) የጉዞ መልሰው 
(return) ዙርያዎች የሚያጠነጥን ዘመናዊ የሚት ትረካ ነውና በምጥን ትረካ 
አሰቀምጠዋለሁና አንዳንድ ኩነቶችን ልዘል እችላለሁና ይቅርታ፡፡ 

 በመካከለኛው ዘመን ሱልጣኔቷ (የሱልጣኖች ግዛት) ሀረር በውስጥ 
የስልጣን ሹኩቻና ሙስና  ከከተማዋ ውጪ የደገኞች (ክርስቲያኖች) ነበሩ፡፡ 
አልገበርም የበላይነት ፍላጎት ሁነትና በተለይም ከፍተኛ የቀረጥ ጫና ስላለው 
ሀረሪው በውስጥ እና ከከተማዋ ውጪም የሚያሰጋትን ለማስወገድ ጓደኞቹ 
በጣም ተዳራጅቶ ወደ ሀረር ጉዞ እስላሞችም በሀብት (የኢማሙን ትውልድ 
ስፍራ) ውጊያው ተከፍቶ ኢማሙ ባለ ድለ መሆኑን በበርካታው ተሰንዷል፡፡
በዚህ ድል መሰረት የሀረሩ ሱልጣን ዋናውን ኢማሙ ደግሞ እንደ ምክትል 
ሆኖ ኢማሙ በተለያየ ቦታ ከዚያም በሽምብራ ኩሬ ድል ቀንቶት ነበር፡፡
የውስጥ ጣጣ እስከ ግልበጣ ለስልጣኑ ሴራ ተዶልቶ ኢማሙ ስልጣኑን 
አስወግደውና ከፍተኛው የሱልጣኔቱን ስልጣን ጨበጠ፡፡

 በደገኞቹ ላይ ተደጋጋሚ ድል ይበልጥ ለመጠናከርም በጋብቻ ባቲ ድል 
ወንበራ የአሚር ማህፉዝን ሲያገባ የውስጥ ቅራኔን ለመቀነስ ነበር፡፡ ኢማሙ 
በእስልምና መንፈሳዊ መሪነት እምነትንና የአፍሪካ ቀንድ ከመቆጣጠርና 
የበላይነትን ተፈልጎ የነበሩትን አቆሙ፡፡  የውስጥ አስተዳደርን በማሻሻልና 
ደገኞችን ዘመቻ አቆሙ፡፡ ደገኞቹ ሁሌ እንደ ሚተናኮሱት በተደጋጋሚ 
በማስተዋሉ አንዴና ለሁል ጊዜ ዘመቻ ከፍቶባቸዋል፡፡ ኢማሙ በአንድ ቱፊታዊ 
/ሚትዋ ሌጀንድ የሚነገረው የንቦች መንጋ በዚህ ትረካ ትርጉም ያለው ነው፡፡
ኢማሙ ወደ ስልጣን አቡበከር ቤተመንግስት በሚጓዝበት ጉዞው ላይ የንብ 
መንጋ መላ ሰውነቱን የወረረውን ቤተመንግስት ሲገባ መንጋው ወርዶ ስወጣ 
ጠብቆ አብሮት የተጓዘበት ተአምራት ፀሐፊዎች ከኢማሙ ጋር የነበሩት የአላህ 
ቅዱስነት ማመላከቻ ነው ብለውታል፡፡ ይህን ታሪክ ሸሐበዲን (አረብ ፈቂህ) 
በፈትሑል ሐበሽ ጠቅሶታል፡፡
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 እንደ ሸሐበዲን (አረብ ፈቂህ) ትረካ አንድ ከኢማሙ ጋር የነበረ ተዋጊ 
ኢማሙን ከነቢዩ ጎን ቆመው በህልሙ መመልከቱን የገለፀው እንደ ተጨማሪ 
የሃይማኖት መሪነት አህመድ ኢብራሂም አልጋዚን ወደ ኢማምነት ያሸጋገረ 
ነው፡፡ ከዚህም የመንፈሳዊና የፖለቲካ መሪ አድርጎታል፡፡ ከሼኩ ገፅታዎች ጥቂቱ 
ከላይ በተጠቀሰው የጆሴፍ ካምቤል የጀግና መገለጫ አካሄድ መረጃዎች መለየት 
ሁኔታዎችን አውቆ መገንዘብ ለሚሉት የሀረሪው ፍትህ ፍለጋ የመሪዎች 
ከንግስና መላቀቅ ፍላጎትና ከደገኞቹ የሚመጡት ትንኮሳዎች ከተማዋን የመያዝ 
ውጥን በተቃራኒው ወደ እንቅስቃሴ (invention)ወደ ተነሳሽነት መርቶታል፡፡ 
 
 የውጪ ፀሐፊዎችና ምርምር (አሳሽ) ኢማሙ ወደ ጓደኞቹ ሄደው 
ጓደኞቹ በተደጋጋሚ ወደ ሀረር የመያዝ የነበራቸው ዘመቻ የኢማሙን ዘመቻ 
የፈነቀለው፡፡ ጓደኞቹ ለጥቅም ግብር ቀረጥ ቢቻል ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር 
ካልተሳካም  በድርድር አብሮ መነገድም ተሰንዷል፡፡ አንዳንድ ምርቶችን 
መግዛት መስራትም መታየቱ ግጭቱን የሃይማኖት  ብቻ አያደርገውምና 
የፍትህ ዘመቻም ነበር የሚሉ አሉ፡፡ በጀግንነቱ  ብዙ  ጦርነቶች ተዋግቶ 
አሸንፏል፡፡ እንደ ማንኛውም ሰብአዊ  ፍጡር  የተሸነፈባቸውም ነበሩ፡፡ ከሰራዊቱ  
እንደ እምነት ርዕዮተ አለም አመንን ካሉት የከዱትም አካባቢውን በሚገባ 
ማወቅንም ጨምሮ  በዘመቻው  አገሪቱን  በመላ አዳርሰዋል፡፡ እስከ ጣናና 
ጎንደርም ደርሷል፡፡ ለመሳካቱ መጥቀስ የሚቻለውና ታሪክ የሚዘከርለት ውስጥ 
በጥቂቱ ሀረርን ከውጪው አለም ጋር ማገናኘት የኢትዮጲያ ህዝብ ከእስላም 
ጋር ተቻችሎ መኖርን በመላው ኢትዮጲያ የባህል አብዮት አይነት የመሻሻል 
እንቅስቃሴ የትምህርት ሰውም የነበረና መምህራን ከውጪ እስከ ማስመጣት 
የተሳካለት የሚጠቀሱት ይበልጥም ብዝሀነት ያለው ህዝብ ለታላቋ ኢትዮጲያ 
ትሩፋቱ የተረሱ ህዝቦችን ማቅረበ ለምሳሌ ፈላሻዋ ወዘተና ወዘተ ጀግናውን 
በሚገባ የሚገልፁ ባለሺ ገፅታ ጀግንነቱን የሚመሰክሩት ከውስጥ አራቱ አበይት 
ትሩፋቶች ፍትህን ከፖለቲካው ከጦር ሜዳ ጀግንነቱ የሃይማኖት ጦርነቱ ወዘተ 
ናቸው፡፡ እንደ ማንኛውም የጀግና ሚት ባለሺ ገፅታ ያደርጉታል፡፡ የዚህ ጀግና 
ጥረት ትግል መለኪያው ከሀረር የስልጣኔቱ መንግስት አንፃር ነውና በየቦታው 
ያደረጋቸው ብፅእትነት ለህዝቡ ለአላማውና ለአመነበትና ለተነሳሽነቱ ጀግኖችን 
ቀጥ አድርጎ ማቆም ብቻ ሳይሆን በውጭም ወደ ሀገር በማንኛውም አላማ መነሻ 
ለወረራ ያሰቡትን ሳይቀር እንደ ግርግዳ ሆኖ አጥሯታል፡፡ ጠብቋታል፡፡

 ጀግናው ሶስተኛ ደረጃ (return) የመመለስ ሁነት ባልታሰበ ጦርነቱ 
እንደታሰበው ጉልህ ቢሆን ባይሆንም የቀኝ እጅ በሆነችው በባለቤቱ ባቲ ድል 
ወንበራ አማካኝነት ተፈፅሟል ማለት የሚቻለው የባልዋን አላማ የሚያራምድ 
አሚር ኑርን በማግባቷ ባልዋን የነጠቃትን ደገኛ እንዲቀጣ አድርገዋለች፡፡ 
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ጀግናውን ሀረር በተለያዩ መግለጫዎች ኢማሙን ይዘክረዋል ኢማሙ ሼለሜው 
በሚል ዚክር ከንቦቹ ጋር ያጠቅሱታል፡፡ በርካታ ስሙን የሚዘክሩለት ቋሚ 
እስታዲየሞችና ሌሎች ጀግንነቱን ባለብዙ ገፅታው ታሪክ ሌጀንድ ባለብዙ ገጽታ 
ጀግና ያደርገዋል፡፡ይህም የሀረሪ ሚት እንዲያም ሲል ሜቲሎጂውን አብርቶ 
ያሳየዋል፡፡

5.4. ጎንደር  ፍለጋ  የጉዞ  ማስታወሻ  ጋዜጠኛው  ሄኖክ  ሲዩም     
            2010/2017 ኢማሙን በጎንድር 
                    (እውነተኛ ታሪክ ሚት መፍጠሩ)

 እጅግ ጥንታዊውን ታሪክ በሚት እና በእውነተኛ ታሪክ መሀል አንባቢን 
እየሰጠ ካለንበት 21ኛ ክፍለ ዘመን ያጣቅሳል፡፡ ዘመናዊ ጸሃፊዎች እውነቱ 
ቢመርም ቢጣፍጥም እውነትን ያስቀምጣሉና  ሄኖክም በአንድ ኩነት(event) 
ብቻ ብዙ ነገር ያስረዳል፡፡ ገላውዲዋስ እስከ ሬማ ኢማም አህመድ በሀረር 
ግላውዲዮስ ቀድሞት ነገስታቱን ያሳድዳሉ፡፡ የሚያሳድዳቸውን ጀግና ኢማም 
አህመድ /ግራኝ መሀመድ/ (አህመድ) እየተዋጉ በነበረበት ሰዓት ወደ ዲንቀዝ 
ሲጓዝ አለፈ፡፡ ግራኝ መሀመድ ድል ባደረገ ቤተክርስቲያን ከዚህ ላይ አስራለሁ 
ብለው ቃልገቡ፡፡ ግራኝ በር የተደረገው መሪር ጦርነት ታላቅ ቀን ጦረኛ ጀግና 
ለሞት አበቃው፡፡ (ሄኖክ ሲዩም ጎንደርን ፍለጋ፤ 2010/2018) 

 ፀሐፊው ከሁነት ዜናው እንደ ጋዜጤኝነቱ ከተረከው ይልቅ የኃይል 
ማዕዘኑን የገለፀበት ይበልጥ ገላጭ ነው፡፡ ‹‹በእርግጥ ይህን ጦርነት በንጉሥና 
በሽፍታ መካከል የተደረገ ጦርነት ልንለው አንችልም፡፡ ኢማሙ ከአምደኝነቱ 
ያለፈ ቦታ የሚሰጠው መሪ ሆኗል፡፡ ተከታዮቹ በዝተዋል፡፡ ኢትዩጲያን ከዳር 
ዳር አዳርሷል፡፡ ደንቢያን ለመናገሻነት መርጧል፡፡ የራሱም አሻራ አኑሯል፡፡ 
እሱ በአሚሮች ተከቦ እንደ ንጉስ ነግሷል፡፡ ንጉስ ግላውዲዮስ የተዋጉት ከንጉሥ 
ቀመና በላይ ሆኖ ሀገር ከዳር እስከ ዳር በደረሰው ብርቱ የጦር መሪ ወታደሮች 
ጋር ነበር፡፡ ብስራቱ ከቱርክ ይልቅ ለፓርቹጋሎች ጣፈጠ፡፡(ዝኒ ከማሁ) 

 የኢማሙን ወደ ህዝብ ቅርበት :- ገላውዲዮስ በፈረሳቸው ሲቀመጡ 
የሚለብሱት ሰፊና የኢማም አህመድ ካባ ለገዳም የተበረከተ ነው፡፡ ከፒርስተር 
ጆን ኦፍ አንዲስ በአልቨሪስ የተፃፈው አንድ ጠንካራ የክርስቲያን መሪ ግላውዲዮስ 
ነው፡፡ ከዚህም በመነሳት ግላውዲዮስ መካነ ሰማእት ይበላል፡፡… የግራኝ ጦር 
እንዲሸነፍ የተለመነውን ተማፅኖ በፈጣሪው በመስማቱ ነው ይላሉ፡፡ (ዝን 
ከማሁ) በውጤቱም ስንት ተብሎ ያቃተውን ግራኝን ድል ሲነሱ አይቻልም 
ያው የግራኝ ልምድም ስጦታም ስለነበረው፡፡
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 ኩነቱና ሁነቱ የሁለቱ ተፈላጊዎች ኃይል ሚዛን ሚትና ትረካውን 
እውነትና ተቀባይ ያደርገዋል፡፡ ይልቅስ የኢማሙ ተፅዕኖ ፈጣሪነት አንዳንድ 
ምልክቶች ማንሳቱ ተነባቢ ነው፡፡ በመጀመሪያ የለምዱ ውበት የኢማሙ ሰነፊና 
የኢማም አህመድ ካባ ‹‹የግራኝ በር ደረሱ›› ይህቺ በር ላይ የምታያት ንብም 
አብራ ነበርች ይባላል፡፡ ነጭ ንብ ናት አይታችኋል? 

 ስያሜው እንዲህ የሚሰጥ አለመሆኑን ቢያንስ ቢያንስ ቅርበትና እውነታዊ 
ቅርበት እንደነበረ ከአንድምታ የሚረዱት ሲሆን የንቡ ጉዳይ ሸሀበዲን አረብ 
ፈቂህ የጠቀሰው ነው፡፡ እዚህ የሚለየው ንቢቱ ነጭ መሆኗ ነው፡፡የዚህ የተፅኖ 
ፈጣሪነትና ኢማሙ ተዋጊ ወይም ጦረኛነት ትርክት ወደ ህዝብ ቅርበት ከህዝበ 
ክርስቲያኑም ቅርበት አመላካች ምልክቶች ብዙ መጠቀስ ይቻላል፡፡ 

 ትረካውን  ከጋዜጠኛው  አንደ ቀረበው ማስቀመጥ ይሻለኛል ብዬ 
የገለፀውን እንደ አንቀፅ  መጀመሪየ  ድርጊቱን ኩነቱን በአጭር፡ ከዚያም 
መገለጫው እነሆ ‹‹ቆዳ ከተሸፈነ ሳጥን ውስጥ አንድ እድሜ ጠገብ ጥቅልል 
አወጡ፡፡ ተረባረቡበት ፡፡ እንደ ወርቅ ነበር የያዙት ጨርቅ ነው፡፡ ከክር የተሰራ 
ዳንቴልም ይመስላል፡፡ ቢጫ፤ቀይ፤ጥቁርና ሰማያዊ ቀለሞች ከተሰራበት ቀለማት 
ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ በጥንቃቄ ምንጣፍ ላይ ዘረጉት፡፡ እንደዚህኛው ቅርስ 
አብዝተው የተጠናቀቁለት አላየሁም፡፡ (ዝኒ ከማሁ) ሄኖክ ስዩም የዩኒቨርሲቲ 
የሥነ ፅሑፍ ትምህርቴን አስታወሰኝ፡፡ አጫጭር አረፍተ ነገሮች ከኩነትፋክት 
ለመግለጫ ፍንትው ብሎ የሚታየው ምስል በሀረር በብዛት የሚታዩት 
ምንጣፎች (ከሊሞች)  የፋርስ ምንጣፍ የሚሉት ከነውብ ቀለማት ተዋህዶ 
ቅንጅት ያሳየኛል፡፡ ሄኖክ ዘመናዊ ፀሐፊ ነው  ብቻ በጉዳዩና የተገለፀው እሴት 
ልመለስ፡፡ ይሄ የግራኝ መሀመድ (ኢማም)ለደብሯ የሰጣት ምንጣፍ ናት፡፡ 
የግራኝ ግብረ መርፌ በመባል የሚታወቀው ልዩ ምንጣፍ በድብሩ አገልግሎት 
ሲሰጥ ኖሮ በእድሜ ብዛት ተቀዷል (ዝኒ ከማሁ)

 ሄኖክ እንደ ሙሉ ትርክት ግና በአንድ አጭር አንቀፅ የሚያቀርብበት 
የሰላ  ብቻ  ሳይሆን  ምሉእ ነው፡፡ የምንጣፍን ታሪክ  አየር  ላይ  አለቀቀውም፡፡
የተመካከሩ መሰለኝ (ቄሶቹ) እኩል እጃቸውን ሰደው በጥንቃቄ የዘረጉትነ ምንጣፍ 
ሰበሰቡትና ወደ ሳጥኑ ተመለሰ፡፡ (ዝሂ ከማሁ) 

 የግራኝ ታሪክ ሆነ የሀረር ታሪክ የኢትዮጲያ ታሪክ ነውና ይልቅስ 
በደቡብ ምስራቁ የሱልጣኔቶች የከተማ መንግስታት city states የሚገናኝበት 
የታሪክ ኩነትና ሁነት መሆኑ እውነትነት መነሳቱ የዘመነኛ ፀሐፊ የህሊናና 
የሙያ ግዴታ ነውና ሄኖክ የታሪክ ነጥቦችን አሳይቶታል፡፡ 
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 ከግራኝ የሚነገሩ አፈታሪኮች ሀሳባዊ ጫና ተፅዕኖ ባሻገር ጥቃቅን 
እውነቶች  ትርክቶች ጉልበት ናቸውና የወጣትነትideas become material 
forces when they grip the mass እሳቤና ሀሳቦች ወደ ህዝብ ሲወርዱ 
ጉልበት ይሆናሉን ያስረግጣል፡፡ ከዚህም በመነሳት ‹‹ጌሾና ተክል ድንጋይ ቀበሌ 
ብታነቡ  የግራኝ ጀብዶች ተብለው የሚነገሩት ተረቶች ብቅ ብሎ ከመዋጋት 
ያለፈ የአዳ ቤት (በሀረሪ ባህል መእከል እንቅስቃሴ ውስጥ) ቆይታ  መረዳት 
ይቻላል፡፡ (ዝኒ ከማሁ) ወደ ነገረ ጉዳዩ ሚት የሚመልሰኝ ግራኝ ምንአልባት 
በማመዛዘንና ከህዝቡ በነበረው ቀረቤታ ካደረገው ያላደረገው ሚት ሆኗል፡፡ 

 ግራኝ አልነካቸውም የሚባሉት ደብሮች በአደብራቱና በገዳማቱ አባቶች 
በተአምራቸው ነው፡፡ ፀሐፊው ያስረዳሉ፡ ፍቅርና ደብረሊባኖስም ስምምነቱን 
ባልተረጎሙ ተከታዮች ቢቃጠልም የግራኝን ምህረት ግን አግኝቶ ነበር፡፡
ይበልጥም መረጋገጫው ለጨጌ ለቡና እንባቆም ለግራኝ በፃፉለት መልዕክት 
መሰረት ቤተክርስቲያን ማቃጠሉን ክርስቲያኑን መግደል ማቆሙን ገድሉ 
ይናገራል፡፡ አምስትያ ግራኝ ያልነካው ቤተ አምልኮ ነው፡፡ ዳንኤል ክበርት 
የፃፈው(2008) ከዚህ የምንረዳው የዒማሙ ታሪክና ሚትነትም የኢትዮያም 
መሆኑን ይገነዘቡታል፡፡

 ሌላም በደቡብ አካባቢ ያሉ ትክል ድንጋዮች በምርምር እስከተረጋገጠ 
ድረስ የሚታወቅ የነበረው ግራኝ ፈረስ ይታሰርበት እንደነበረና ማንኛውም 
ግዙፍ ነገር ለግራኝ ይሰጥ እንደነበረ ግራኝን ሚቱ አግዝፎት ከፍጥረት ውጪ 
እንዲታሰብ ኣድርጎታል፡፡

5.2  አሚር  አብዱላሂ  እንደ  ዘመነኛ  የሚት  ጀግና

 በሚት ውስጥ ዋና ታጋይ (hero) በህይወቱ ሶስት ሚቶሎጂያዊ 
ገድሎች ይፈጽማል፡፡ እነሱም መለየት (separation) መነሳሳት (initiation) 
እና መመለስ (return) ናቸው፡፡ ይህም ከአለም አቀፋዊያን አስተሳሰብ ጋር 
የሚቀራረብ ነው (ጆሴፍ ካምቤል 2004)ሚት ከተረትና ከአፈ ታሪክ ጋር 
ተቀራራቢ ባህሪይ ስላለው ግልፅ በሆነ መልኩ ለመለየት አዳጋች ናቸው፡፡ ሩዝ 
ፌኒንጋን

• በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ አፈታሪክ ውስጥ ተረት በሌላው ማህበረ
ሰብ ሚት ተብለው መነጋገራቸው

• ሚት የሚለውን ቃል በአፍሪካ ቋንቋች ሊገለፅ አለመቻላቸው ?
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 የጀግና ሚት በሀይማኖቶችና እምነቶች ለሀይማኖቱ መመስረት ማደግ 
ወይም ለማህበረሰቡ ችግሮችን ለመፍታት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያላቸው ግለሰቦች 
በህይወት ዘመናቸው የፈፀማቸው መስዋእትነት ገድላት ታእምራት የሚገልፁ 
ናቸው፡፡ ነገርን ለመቅረፍ ታእምራት ይሰራሉ፡፡ እንደ ካምቤል 2004 ጀግናው 
ጥሪ ደርሶት ከነበረበት ሁኔታ በመነጠል (depalture) ጥሪውን ተቀብሎ 
ግዳጅን ለመፈፀም መነሳሳት እና ግዳጅን በመፈፀም (return) የሚያስፈልጋቸው 
ደረጃዎች ናቸው፡፡

 የባህል ጀግና ሚት በሌላ ስያሜ በአንድ ማህበረሰብ ወይም አካባቢ 
ውስጥ ልዩ ስራ የሰሩ ስራቸውን በማህበረሰቡ ባህል መሰረት እንዲሆን ያደረጉ 
ግለሰቦች ላይ የሚናገሩ ናቸው፡፡ ሀረር በርካታ ጀግኖች ያሏትና የጀግኖች 
መፍለቂያ የምትባለው፡ አንዳንዶች ከ14ኛው ምእተ ዓመት ጀምሮ የሚጠቀሱት 
አህመድ ኢብራሂም አልጋዚ፤አሚር ኑር ሙጃሂዲን፤አሚር አብዱሸኩር እና 
አሚር አብዱላሂ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ሲሆኑ እያንዳንድ ጀግኖቿ በመለያነት 
ለሀረር ህዝብ የፈፀሙት ጉልህ ኩነቶች አህመድ ኢብራሂም አልጋዚ ለእስልምና 
ለፍትህና ለኢትዮጲያ አንድነት፤አሚር ኑር ሙጃሂዲን ሀረርና ህዝቧን ለመጠበቅ  
አጥሯን የገነባ፤ አሚር አብዱልሸኩር የኢኮኖሚ ሪፎርምና አንቀሳቃሽ ብቸኛው 
የወርቅ ገንዘብ ባለታሪክ በመሆናቸው የሚት ጀግና ናቸው፡፡ ለዚህ ለያዝኩት 
ርእስ ደግሞ አሚር አብዱላሂን በዚህ ርዕስ በአጭሩ አነሳለሁ፡፡

 አሚር አብዱላሂን ቢን መሀመድ (1885-1887) ክፍለ ዘመናቸው 
በሀረሪ ህዝብ ከውጪ ግብፅ ወረራ ጫናው ከሸዋው ደጋማ ክፍል የተገዙ 
የገብር አልገብርም፤ ከፍተኛ ቅራኔዎችን መለየት፤ የሚቱ ገድሎች በእውን 
የተፈፀሙ መሆናቸውን ለመጥቀስም የግብፆች ጫና በገንዘብ አጠቃቀሙ ከሀረሪ 
ባህል ውጪ የነበሩተ የአረቄ ቤቶች የመሬት ሽሚያ ወ.ዘ.ተ…. በሀገር ውስጥ 
የነበረው ቅራኔ ግብፆችን እንደ ቀውጢ ጊዜ አማራጭ መቀበሉ ግብፆችም 
የሀረሪ አሚር መግደላቸው የተለዩ ናቸው፡፡ 

 ግብፆች መጠነኛ ጥገና (reform) በኢኮኖሚው የተመዘገበ ቢሆንም በጁገል 
አጥር በተለይም በምዕራቡ ክፍል ወደ አስማዕዲን በሪ መሻሻሎች በመሳተፋቸው 
ባቡል ነስሪ (የድል በር) በውበቱና በአንፀባራቂነቱ እስከ ዛሬ የኪነ ጥበባት 
ተምሳሌት መሆኑ እውነት ቢሆንም ግብፆች በ1881 ዜይላና በርበራን ከሀረር 
አስተዳደር አቆራርጠዋል፡፡ እንደ አንድ በቅርቡ የታተመ የሀረሪና ሀረሪዎች 
ታሪክ(2015) መሰረት ይህ ነው የማይባል በየአመቱ እስከ 33,000 ፓውንዶች 
ከሀረር ወስዶ ነበር፡፡ ግብፆች ለሀረር እና ሀረሪዎች በእውኑ ችግር ነበር፡፡ ሀረርን 
ከምታስተዳድራቸው ዜይላና በርበራ ቆራርጠዋል፡፡ ግብፆች በ1885 ከወጡም 
ቡኋላ ማስተካከሉ የቤት ስራ ከባድ ነበር፡፡ 
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 ሀረር በውስጥ የመሬት ጥያቄ ከሚያነሱት አጎራባች ህዝቦች ጋር 
ጭቅጭቅና ንትርክ ነበረባት፡፡ ከደጋማው ክፍል ሚኒልክ የግብፆችን መውጣት 
በመከተልና በመተካት የኢኮኖሚ ጥቅሞችን ሁሉ ለማግኘት ሀረርን ለመያዝ 
እየመጣሁ ነው፡፡ ሀረርን እይዛታለሁ ምላሹ እስላም ከሆንክነው ምላሹ የቁርዓን 
መፅሐፍ ልከውለታል፡፡ የሚት ጀግና በዚህ አውድ አሚር አብዱላሂ የግብፆች 
ትተውት የሄዱት በውስጥም ተያይዞም የሚኒልክ ተደማምረው የሚለዩት ወደ 
ሚቱ ገድሎች መነሳሳት (initiation) ወደ ትግል የሚያስገባው ነው፡፡ በዚህ 
በሚቱ ጀግና የሚያደርገው ሁለት አበይት ኩነት የጨለንቆው ጦርነት ከሚኒሊክ 
ጋር የተደረገው ሲሆን ሁለተኛው ድህረ ጦርነት አሚሩ የሀረርን ህዝብ ጋር 
ሆነው ከጦርነት መልስ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሚት ስለ አደረገላቸው ስማቸው 
ዛሬ በጉልህ አፅንኦት ፀሐፊዎች አበክረው ጀግና ያደርጓቸዋል፡፡

 የሚት  ጀግናውን አሚር አብዱላሂን  ከሚኒሊክ ጦርነት መገለጫው 
ጀግና ነው አይፈራም ሞት ለሀገሩ ሲል ለነፃነት፡፡ በጀግንነት መዋጋቱ ሆነ 
ከ3000 ወታደሮቻቸው 1000 ብቻ ጠመንጃ የያዙት እጅግ ግዙፍ በሆነ ጦርነት 
ከመረጃ (intelligence) ክፍተት ቢበልጧቸውም የተዋጉለት ዓላማ ህዝብ፤ባህል 
ታሪክና እስልምና በማንኛውም የአላማ መመዘኛ ጀግና የሚደርጋቸው መግፋት 
ማፈግፈግ በየ አንዳንዱ ጦርነት ያለነውና አሚሩ ወደ ህዝባቸው ተመልሰዋል፡፡ 
አው ዋ(lost the war but won the battle) ጦርነቱን ቢያጡም ተጋድሎውን 
በሁለንተናዊው አሸንፈዋል፡፡ ከዚህም ወደ ሁለንተናዊው ተጨባጭ እውን የሀረር 
ሁነት ተመልሰዋል፡፡ በአይፈሬነት ከተጋፈጡት ይበልጥ የኢኮኖሚ ጦርነቱ 
ጀግናና ሚት ያደርጋቸዋል፡፡ አእምሮ ሁልጊዜ የሚያቆያቸው እንደማንኛውም 
ብሔራዊ ሚት (national myth) በዚህ አውድ የሀረሪ ሚት አንዳች ጀብደኛ 
(adventurer) ሳይሆን እውነተኛውን መጥቀስ ግድ ነውና መሪዎች መገለጫዋ 
በጦርነት ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚ ጦርነት የሚበረቱበት ዘመናዊ ሀቅ ነው፡፡ 
የአሚሩ ሚት በዲፕሎማሲው እንደ ፈለጉት ሀረርና ከሀረር የሚገቡትን ህጋዊ 
ሥርዓትን አስያዙ፡፡ 

• ስርዓት ያለው ገንዘብ በማሳተም ንግዱን ሥርዓት ማስያዝ በገበያ 
ላይ ያለውን የብር መሐለቆችን ሰበሰቡ

• የውጪ ገንዘብ ተጠቃሚዎች 5% ቀረጥ በመጣል የሀረርን 
ኢኮኖሚ ታድጓት 

• የውጪዎች ዜጎች የያዙትን ቡናና መሰል ኤክስፐርቶች ወደ ሀረር 
አዞሩት 

• ንግድ ሥርዓት እንደኖረው ህጋዊ ማእቀፍ አዘጋጁለት የጅምላና 
ችርቻሮ ንግድ ሥራ በወጉ ለዩት
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• የሴቶችን ክብር የሚያስጠበቅና የሥነ ምግባር ደምብ አወጡ፡፡
• የመጠጥ ቤቶችን በመዝጋት የአልኮል መጠጥ ስርጭትን አገዱ
• ባለ14 ነጥብ ፓኬጃቸው ሀረሪው ተጠቃሚ ሆነ፡፡
• ነዋሪው ወደዳቸው የውጪዎች አጉረመረሙ
• ከውጪው መንግስታት አንዱ ይደግፋል ሌላው ይቃወማል
• አውሮፓ በፕሮፓጋንዳ ተፈታተናቸው
• ያቀዱትን በጉልበት ለማስለወጥ ሞከሩ፡፡

 አሚር አብዱላሂን ተግዳሮቶች ተጨባጭ ሁኔታዎች የውጪ ሀይሎች 
ስነልቦናዊ ጫና ሀረርን መከታተል ፈረንሳዮች በሚስየናውያን ጣሊያን ልኡካን 
እንግሊዝ በአጋዲን በኩል ሀረርን መያዝ

 አሚር አብዱላሂን ፓኬጅ

• መጠጥ ቤት ወለድ እንደፈለጉት ሀረር ገብቶ መውጣት ርካሽ ባህል
• አውሮፓ ማሻሻያውን መቃወም ማደናቀፍ
• ጫና ፈጣሪ ልኡካን ዘይላና መሐል
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ምዕራፍ ስድስት

                    6.ባለቤትነትና  ገንዘብ  እሴትና  ንብረት

 ከ14ኛው ምዕተ ዓመት ጀምሮ በአፍሪቃ ቀንድ ገባ ሲልም በምስራቅ 
ኢትዮጲያ እውቅ የእስልምና እምነት ማስተማሪያ በተቋም ደረጃ ይሰጥ የነበረው 
አጋጣሚ ተጠቃሚነት በተለይ የራስን ንብረት ብቻ ባለቤትነት የራስን እንጃ 
የሌለውን ንብረት ማክበር የሚያስተምረው እውቀት የየቲምን እናት አባት 
የሌላቸው ንብረት በሐቅ የመጠበቅና ውርስ ንብረትን በእስልምና ሸሪአው 
አካሄድ ብቻ ተደልድሎ መከፋፈልን ከንብረት አንፃር የሚተገብር ነው፡፡ ለንብረት 
ተጠቃሚ ለመሆን ብቻ ጋብቻ በሸሪአ ፍቺ በፍትሐ ብሔር የተዘበራረቀ እምነት 
ነው፡፡ 

 ሀረር ከተማዋ ራስዋ በተለይም ከ1848 እንኳነ ጀምረን ብናስተውል 
ከፍተኛ ንግድ ማስተናገጃ  ከለማው ከደቡቡና ከደጋማው ኢትዮጲያ ወደ 
ምስራቁ ወደብ ከተሞች ዜይላ፤በርበራና ታጁራ ወዘተ በሲራራ ንግድ (የረዥም 
መንገድ) አስተናጋጅ ብቻ ሳይሆን ሀረሪዎች ራሳቸው በንግድ በአባኖች (የረዥም 
መንገድ) ወኪሎች በአስተናጋጆች በርተን ራስለረ ቀፍላ ይነግዱ እንደ ነበር 
ሀረሪዎች ራሳቸው እስከ ሩቅ ምስራቅ ድረስ ይሄዱ እንደነበር ከእነ ኢድሪስ 
ሀምና ሌሎችም እንቅስቃሴ ንግድ ቀረጥ ባለንብረትነት የሀረሪው መገለጫ 
ነበር፡፡ ከዚህም በመነሳት አሚሮች ራሳቸው ይነግዱ እንደነበር ከዩሱፍ አህመድ 
አሊ የጥናት ምርምር የተረጋገጠና አንዳንድ የንግድ ሸቀጦች በሞኖፖሊየዚም 
እንደ ነበር ከንግድ ይረዱታል፡፡ አንዳንድ አሚሮች የራሳቸው ገንዘብ ያስቀርጹ 
እንደነበር ሀረር በተለይ አሚር አብዱሸኩር የወርቅ ገንዘብ እንደነበራቸው 
ከአህመድ ዘከሪያ የምርምር ወረቀት ይገነዘቡታል፡፡ የሀረሪ ንብረትና ባለቤትነት 
ገፅታው ከስልጣኔው ይገነዘቡታል፡፡

6.1 ስርአት ያለው ሀብትና ንብረት አያያዝ

 በግለሰብ ባለቤትነት ከፍተኛ የመብት ጉዳዮች የሀረሪውን (ዲዋን) 
ፍርድ ቤትና ሰነዶች (ሲጂሊ) በከፍተኛ ቁጥር ይገኛሉ፡፡ ሀረሪዋ ሴት መሬት 
እንደ ማህሪ(ጥሎሽ) መሬት ይሰጣት ነበርና ባለቤትና ንብረት የሴቶች መብት 
እንደ ነበር አመላካች ነው፡፡ ሀረሪዋ ራስዋ ንግድ ውስጥ ተሳታፊነት ነበራት፡፡ 
ከሁሉም የሀረሪው መሬት ባለቤትነት ሰነዱ ሁጃ (ማስረጃ/ የባለቤትነት ምስክር 
ወረቀት) ቀደምት እንደነበርና ሁጃውም በውል የተቀመጠ አቅጣጫና ልኬትም 
የያዘ ነበር፡፡ 
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 ይኼው የሁጃ ሰነድ የሀረሪውን ቀደም የነቃ ህዝብ እንደነበር ይሄው 
የንብረት ባለቤትነት በሌላው የኢትዮጲያ ክፍል ባልነበረበት ወቅት ቀዳሚነቱን 
ያሳያል፡፡

 ሚት እንደ ጥንታዊ ታሪክ ጥናት በሀረሪ ታሪክ በራሱ ሚትነቱ እውቅ 
ቢሆንም እንደ ሁለቱ ግን ሁልጊዜ በማንም የሚጠቀሱት ውስጥ ቀዳሚው የሀረር 
ገንዘብ 1300 ቀጥሎም የጁገል አጥር 1541 ሲሆኑ በዚህ ርዕስ ገንዘብ በርዕሱ 
ተካቷል፡፡ ገንዘብን እንደ  በራሱ ንብረት ባለቤትና ማረጋገጫ በመሆኑ ነው፡፡

 ይህን የባለቤትነትና የመብትና የሀቅን አካሄድ በዘመናዊ ሚት ያለውን 
መገለጫዎችና አያይዘንም ገንዘብን የምንወያይበት ናቸው፡፡ለዚህ ውይይት 
ማጠቀሻ በቱኹን ኪታብ የምናገኘው ኢሪዮው ውሪ የሚያስተላልፈውንና ሌሎች 
ከቱውፊትና ታሪክ ማጣቀሻዎችን እናነሳለን፡፡ በቱኹን ኪታብ አሚር ኑር 
የመኖሪያ ቤት ባለቤትነት በማስመልከት የሰጡት ውሳኔ የራስን ንብረት ሁልጊዜ 
በእጁ ማቆየት አስፈላጊነት ሽበፈት ሹንኩርታ(የሽበፈት ሽንኩርት) በአብዛኛው 
የውርስ ክፍፍል ላይ የግለኝነት የሚታይ ሰብአዊ ባህሪይ ቢሆንም ለሌሎች 
ወንድሞች ቅድሚያ መሰጠት በአላህ የሚወደደውና ያለው ፀጋ ሺኢሽቲ አብባ 
ዋ ኢሐች (ሶስት ታላቅና ታናሽ ወንድማማቾች) የሚያስረዳው ነው፡፡ 

 የውርስን ጉዳይ በሚገባ የሚያብራራው በሚስጥራዊነት በተለይም 
ወራሹን እስከ እለተ ህልፈቱ መጠበቁና መንከባከቡ የሚያበክረው ጉዳይ መሆኑ 
በተለይም የውርስ ድልድል ከተወሰነ በኋላ ልጆች ቤተሰቦችን መንከባከቡን 
በመዘናጋት ተጨማሪ ትዛዝ ላይ በማተኮር አላስፈላጊ መራራቅ በመፈጠሩ 
አባቶች በቅሬታ ንብረቱን ለወቅፍ ለመስኪድ ማስተዳደሪያ እንዲሆን ጤነኞች 
ደግሞ የሚገባቸውን ወራሾች በመንፈግ  ድርጅቶች (orphanage) የሚያወርሱ 
መሆኑን ከዘመነኛ  የምንረዳው ቢሆንም በእስልምና ህግ መሰረት ለባለ መብቶቹ 
በትክክል ተደልድሎ መሰጠት እንዳለበትና ሀቅነቱን ከላይ የጠቀስናቸው 
ሐብታሙ ሰውዮና የውርስ ንብረቶችን ከቱኹን ኪታብ የንብረት ውርስ ሚትነት 
ኡፍ ዚለሐዱ አሀድ ራጋ ይነበባል፡፡

 የንብረት ባለቤትነት ኩራት  መተማመኛ ቁስ አካል ቢሆንም በተለይም 
በባዶ እጅ ከመደርደርና ከመፎካከር ይልቅ ከጠንካራ ቁመና ህልው መሆንን 
በተለይም ባለንብረትነት ያሻውን ጥንካሬ አመላካች መሆኑን ብቻ ሳይሆን 
በሰውነትነቱ ውበትን ገላጭነቱ ከሀረሪ ዘመነኛ ሚት የሚረዱት ከጥንታዊው 
መስኖይ ከግጥም ነው፡፡ መስኖይ ሀረሪን ውበትን ታሪክን ገላጭዋ በገፃ ባህሪነቱ 
ቀመር ሻሽን ውበቷን ደርድሮ ኋላም ከቤተሰቦቿ ይኑርልሽ አባትሽ ይዘልቅና 
የአባት ንብረቱን ይዘርፉታል፡፡
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ቀመሮ አውዜ ሰሳ ገዱ ዛላዋ  የቀመሮ አባት ባለ ሰላሳ ጉድጓድ 
ሳሳ ገዱዞቤም አሐድሺም ዘሌልባ በሰላሳውም ምንም ነገር የሌለበት

 ጉድጓድ የማሽላ ወይም የእህል ማስቀመጫ ጉድጓድ ነው፡፡ ሀረር ምርቷን 
ታስቀምጥበት የነበረው የሀርላ ጉድጓድ ተብሎ በመላ ሀረር ጌይ ገበሬዎች እውቅ 
ማስቀመጫ ነበር፡፡ ሀረር በመንግስት ደረጃ አሁን ፈረስ መጋላ ላይ ውጪም 
ቢሲዲሞ ላይ ትልልቅ ጉድጓዶች(የማሽላ ምርት ማከማቻ) ነበራት፡፡ የንብረትን 
ንብረትነት በሀረሪው ቃላት ደባል ጋር በጥምረት የሚያነፃፅረው ሀረጎች 
ሳሳ(ሰላሳ) በቁጥር ብዛቱን ከቀመሮ ሻሽ ውበት ጋር በጥምረት የሚያነፃፅረው 
በቀመር ሻሽ አማካኝነት ሀረርን ንብረት ባለቤትነት ኢኮኖሚን በማክሮ አገር 
ደረጃና ማይክሮ በግለሰብ ደረጃ ያሳየናል፡፡

 ንብረት ባለቤትነት እውነት በሞሆኑ መገለጫው ሰነድዋ መሆኑን ዋናው 
ሲሆን ገንዘብ (negotiable instrument) መሳሪያውም ሀረር ገንዘብ ነበራት፡፡
የሀረር ገንዘብ በራሱ የራሱ ሚት እጅግ ጠንካራ ከትውልድ ወደ ትውልድ 
የሚሸጋገር ሚት ጠንካራ ዘላቂ እውነት ነው፡፡

 በቅርቡ ቴውድሮስ ገብሬ እንደ ናሽናል ሚት በርካታ ነገሮችን ፀጋዮ ገ/
መድህን ወንዞችን  የሚያዘወትረው ጤፍ አይነት የሀረሪው ሚት ማጠንጠኛዎች 
በርካታ ቢሆኑም ከሁሉም ከፍተኛ ብሔራዊ ሚት ገላጭ ብቸኛው ገንዘብ ነው፡፡ 
ስለዚህ ባለቤትነትን ንብረትን ማዘዋወሪያ የሀረር ገንዘብን በምጥኑ ሚትነቱንም 
ከእለታቱ አገናዝባለሁ፡፡ 

6.2 የሀረሪ  መሃለቅ  ቀደምት  የሚት ምንጭና ታሪክ

 የሀረሪ ገንዘብ ሳቅ፤ አሽረፍና ዱሪህ  ነበሩ፡፡ እነኚህን መሐለቆች በዝውውር 
ላይ እያሉ ክፉ ቀን ረሀብም ድርቅም ኢኮኖሚውን ሲመታው ጉልበተኛው ይዳከም 
ነበር፡፡ በየዘመኑ አሚሮች ገንዘብ ይቀርፁ ነበር፡፡ ኢኮኖሚው  ሲወድቅ አሚር 
ሲካ ይባልና ከገበያ ይወጣል፡፡ እንደ እንግሊዛዊው ዊሊያም ባርከር 1848 የሀረሪ 
ገንዘብ በአረቢኛ የታተመበት ላእሊሃኢልላ አልላህ በጀርባው ዘመነኛ አሚር 
ስም ይኖርበታል፡፡ በ910/1504 ሂጅራ የሀረር ገንዘብ ከተርደን የተባለ ፀሐፊ 
አሽረፍ እንደተለመደው በሁለቱ ገፅታዎች ታትመውበታል፡፡ አሚር አብዱሸኩር 
ግን የወርቅ ገንዘብ ነበራቸው፡፡ ሪቻርድ በርተን 1848 ያገኘው የሀረሪውን 
መሀለቅ በአንድ ገፅ ዘራቢጠል ሀረር (በሀረር የታተመ የሚል) በጀርባው ዓመተ 
ምህረት 1248 ነበረበት፡፡ ታሪክ ነውና የሀረሪው ሚት (ናሽናል ሚት) ከተረዱን 
የሀረሪው ገንዘብ ሩቅ ይሄድ እንደነበርና አህመድ ዘከሪያም ደግሞ ገንዘቡ ቀበናዋ 
መገኘቱንና እስከ ሞቃዲሾ ድረስ እንደነበር ፅፈዋል፡፡
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 የሀረሪውን ገንዘብ ሚትነቱ ህያው ማስረጃ በሙዚየሞች መገኘቱ ከ1300 
A.D ይጀምራል፡፡ አሚር አብዱሸኩርም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴነት (1783-1794) 
ማረጋገጫቸው የወርቅ ገንዘባቸው ነው፡፡ አሚሩን መዘከሪያ 

 አን አሚሪንተኝ    እኔ ንጉስነኝ
 አሚር አብዱሸኩሪንተኝ   ንጉስ አብዱሸኩር ነኝ
 ዚኸሽኾው አሽዛኺንተኝ   ያሻኝን የማደርግነኝ
 አሚር አብዱሸኩሪንተኝ   ንጉስ አብዱሸኩር ነኝ

 አሚሩ ሀብታምና የኢኮኖሚ ሪፎርሚስት እንደነበሩ አካባቢው 
ጎረቤቶችም ጭምር ታሪክ ሰንደውለታል፡፡ የሀረሪው ገንዘብ እንዳይቀጥል 
ከተማዋን የሚፈልግ ሁሉ ገንዘቧ ድል ይመታል ፡፡ መጀመሪያ ተነፃፃሪ 
ዋጋውን ኋላም ገንዘቡን ራሱን በማስወገድ ግብፆች ከመሐመድ ሙኽታር 
ማስታወሻ መረዳት እንደሚችለው ዋጋው ኋላም መተካት አልተሳካላቸውም 
እንጂ ሙሉ ለሙሉ መለወጥ የብር መጠኑን ይዘቱን መቀየር ቢፈልጉም 
አልተሳካላቸውም(ምክንያቱም እነሱ ያመጡት ገንዘብ እና ገበያው የሚፈልገው 
ከፍተኛ በመሆኑ ያገዱትን የሀረሪ መሐለቅ መልቀቅ ግድ ሆነባቸው)፡፡  ስለዚህም 
የራሳቸውንና ሀረሪውን ጎን ለጎን ተጠቀሙ፡፡መሐለቅን ዋጋ ከማሪያትሬዛ 
አንፃር ቀነሱት፡፡ ኩነት በኩነት ተከታተሉበትና ገንዘብ መቅረፁ ተቋረጠ፡፡ ብቻ 
በኢትዮጲያ ሀረር ለሚኒሊክ ገንዘብ በመቅረፅ ጥንታዊውን የአክሱም ገንዘብና 
ዘመናዊውን በማገናኘት በታሪክ ሰንሰለቱን ፈጥራለች፡፡

 ለማጠቃለል ሀረር ከጦሯ ይልቅ የኢኮኖሚ ግንዛቤዋ ከገበያ አንፃር 
ሁነቶችን መገንዘቧ ፀሐፊዎች ፅፈዋል፡፡ኢኮኖሚም ንብረትና ባለቤትነት የግድ 
ያሻዋልና ንብረትና ባለቤትነት ከሀረሪ ባህል አንፃር እንደ ሥልጣኔ መገለጫ 
ግድ ነውና ገንዘብም ዝውውር transaction  ግድ ነውና የሀረሪ ሚት ዘመነኛ 
ሚት መገለጫ ነው፡፡ 

6.3 ንብረት ባለቤትነት ውርስ  እንደ  ሚት ምንጭነት

 ቀድሞውኑ ወደ አረቡ አለም የነበራት ግንኙነት የእስልምና ማስተማሪያ 
ተቋማዊ ማዕከልነት ከኢራኒው ንግድ (ረዥም ርቀት ንግድ) ታጁራ በተለይም 
ዘይላ ግንኙነት የኢኮኖሚን የገንዘብና የንብረትና ባለንብረትንና ውርስን 
የሚዛምዱ ጉዳዮች ህልውና የሚሆኑ ጭብጦች ናቸው፡፡ የንብረትና የውርስ 
ሁኔታ የንብረት ማስተላለፍ ሥርዓት እንደነበረው በተለይም ሀረሪዋ ሴት 
በራሷዋ ንብረት የማፍራት ምሉእ መብቷ በተለይም የጋብቻ ማህሪ በፊት 



ሚት የማህበረሰቡ አስተሳሰብ ስርአት ነው

ባለ ሺ ተምሳሌትና ሺ ሚት ከተማ

53

ስለነበረ አንዱ የንብረት ምንጭ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ራሷም ንግዱን ትሰራ 
እንደነበረባት እነ ሲድኒ ዋልድሮን ኤልዛቤት ሆቼት፤አህመድ ዘከሪያ እና ሌሎች 
ፀሐፊዎችም የዘገቡት ነው፡፡ በሀረሪው ልማዳዊ ባህላዊ አፎቻም በግልግሉ 
የተሳተፈ ነበር፡፡ በንብረትና ባለቤትነትና ውርስን አስመልክቶ ሚቶች ሊፈጠሩ 
ችለዋል፡፡ የገንዘብና የንብረት ሥርዓት በሌለበት ንግዱ ስለማይቻል የሀረሪ 
የገንዘብ ሥርዓት ከታሪክ ቀደምትነት ሚት መፈጠሩ እውን ነውና አንዳንዴም 
ንብረት ከአሚሮች ጋር በመስተጋብርነት የሚገለፁበት ሁነት አለ፡፡ እንደምሳሌ 
እውቅ አሚር አብዱሸኩር የሀረሪ ኢኮኖሚ ሪፎርሚስትና አንቀሳቃሽ እንደነበሩና 
የወርቅ ገንዘብም የነበራቸው ብቸኛው አሚር ነበሩ፡፡ ህዝቡም በጥንካሬአቸው 
በወሳኝነታቸው አዚሞላቸዋል፡፡ 

 አን አሚሪንተኝ አሚር አብዱሸኩሪንተኝ /እኔ አሚር ነኝ አሚር አብ
ዱሸኩርነኝ 

ዚኸሼው ሞሻ ኢፈርኪዛኺንተኝ  ያሻኝን ማድረግ የምችል ነኝ  
አሚር አብዱሸኩሪንተኝ   አሚር አብዱሸኩር ነኝ

 በሀረሪው ዘንድ ውበትም ከንብረት ተያይዞ የሚተረከው ራስን የመቻልና 
እለት ተእለት ህይወት በራስ የመወጣትን እሳቤም አመላካች ነው፡፡ በእውቁ 
የሀረሪ መስኖይ ግጥም ገፀባህሪይ (ቀመርሻሽ) በእናትዋ ንብረት ተጣምራ 
ትገለፃለች፡፡

ቀመሮ አውዜ ሳሳ ገዱ ዛላዋ፤      የቀመሮ አባት 30 ጉድጓድ ያለው
ቀመሮ አውዜ ሳሳ ደባይ ዛላዋ፤     የቀመሮ አባት ሳላሳ ጥጃ ያለው
ቀመሮ አውዜ ሳሳ ልጃች ዛለዋ፤    የቀመሮ አባት ሰላሳ ወንድ ልጆች ያለው
ቀመሮ አውዜ ሳሳ ኸድዳም ዛላዋ፤   የቀመሮ አባት ሰላሳ አሽከር ያለው

 ገዱ፤ ደባይ፤ልጃች፤ኸድዳም የንብረት አይነቶች ሲሆኑ መለኪያቸውም 
በ30 መሆኑ ብዛት አመላካችና በድምሩ እጅግ የበዛ ንብረት መሆኑ እያንዳንዱ 
ንብረት ጥራትም በቤት መምቻ ስንኝ የሚገለፀው በድምሩ በወቅቱ የተረጋጋ 
ቤተሰብ መሆኑ የውቢቱ ቀመሮ ሻሽም በተረጋጋና አዲስ ነገር የማይናፍቃት 
ለመሆኑ ህሊናዋ መገለጫ ለሌለው ውበቷ ነው፡፡
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6.4 የውርስ ማከፋፈልን ፍትሀዊነት እንደ ሚት ከቱኹን ኪታብ

 አሚር ኑር ውርስን ለባለቤቱ ፍርድ አንድ አመላካች ሲሆን 
ለሻበፋትሹንኩርታ የሚለው ትረካም እንደ ተረት ንብረት ባለንብረቱ እጅ መሆን 
እንዳለበት አረቦችም የሚሉት አልማሉ ቢየዲክ እጅግ ሀብታሙ ሽማግሌ ኡፍ 
ዚለሐዱ ራጋ በብዙ ለፍተው ያፈሩትን ፍሬ ንብረት  ልጆች ስለሚበተን 
ሰርተው ያግኙ ከሚል እሳቤ ለወቅፍ ለመስኪድ ችሮታ የሚያደርጉ በርካታ 
ባለመብቶች መኖራቸውን ሚቱ ያስረዳል፡፡ ይህ በችሮታ ሰውን የመርዳት 
ንብረትን መስዋእት በማድረግ እስከ ሐጅ ጉዞ ድረስ በሚት የሚናገረው አሽቄ 
ቡን ቃህዋ (ቡና አፍቃሪው) በሚል ስያሜ የሚተረከው ነው፡፡ በሱፊው እምነት 
ጠንካራው አራት ጓደኛሞች ወደ ሐጅ በራሳቸው ገንዘብ ሲጓዙ ምንም የሌለው 
ጓደኛው ግን በለጋሹ ኢሽቅ ቡን ቃህዋ የተደረገለትና እንደ ተአምር በሐጅ 
የታየው ጓደኛቸው ሲጠየቅ በሱፊ አፍቃሪው ኢሽቅ ቡን ቃህዋ መሆኑን 
የሱፊው እምነት ተቃዋሚው አሚሩ ሊቀጣው ሲፈልጉት መኖሪያ ቤት ሞቷል 
ተቀብሯል ሲላቸው እንደገና ሂድና ፈልጉት ሲባሉ ተመልሰው ተቀበረበት 
የተባለው ጉድጓድ ግን ባዶ ሆኖ ተገኘ፡፡

 ለማጠቃለልም ሀረሪው በሚት ስለንብረት ቢተረክበት የማይደንቀው 
በኢትዮጲያ የመሬት ባለቤትነት ማስረጃ በማይታወቅበት ሁጃ የነበረው መሆኑን 
ታሪክ ፀሐፊዎች በማስታወሻ ሰነዱለት ነው፡፡

 በኢትዮጲያ በምስራቅ ኢትዮጲያ ወደ ንግዱ አለም ንጉሶች ራሳቸውና 
በነጋድራሶች አማካኝነት መነገዱ  ሀረሪውም በንግድ እምነትና ንብረት 
ባለቤትነት ያለ አንዳች መጨናነቅ በአባሎች (ንግድ ወኪሎች) በርተን ራሱ 
ቀፍላ  የሚላቸው አማካኝነት ይከውኑ  እንደነበር ሀረር አሚሮችም ራሳቸው 
በተለይ መሐመድ አሊ የሩቅ ምስራቁ ነጋዴ ቀጠናውን ንግድ  ሁሉ ሚቶች 
መፈጠራቸው እሙን ነው፡፡ ይህም ታሪክ የኢትዮጲያ ታሪክ አካል ሚቶችም 
የኢትዮጲያ ሚት በተለይም የሀረሪ ሚት ናቸው፡፡
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ምዕራፍ  ሰባት

                           7. ጋብቻ  በሀረሪ  ሚትና  ማሳያዎች

7.1 ከሞት ጋር እኩል ትኩረተኛው ጋብቻ

 እንደ ማንኛውም ባህላዊና ልማዳዊ ማህበረሰብና ህብረተሰብ ለሀረሪ ጋብቻ 
ክቡር እሴት ነው፡፡ የማህበረሰብና ህብረተሰብ በማቆያ ብቻ ሳይሆን በአካላዊነቱ 
የትውልድ ማስቀጠያም ነው፡፡ የሀረሪ ህዝብ በሁለት ጠንካራ ማህበራዊና ልማዳዊ 
መዋቅሮች መተግበሪያዎች አሙታና በለቹ(ሀዘንና ድግስ በቅደም ተከተላቸው) 
አስፈፃሚዎች አፎቻዎች ሀረሪውን ከዝንተ አለም እስከ ዛሬ የኖሩት ከአንደበታቸው 
የማይጠፋው የማይቀየረውን ሞት አዘግይልን የማይቀረውን ጋብቻ አፍጥንልን 
እጅግ ጥንታዊ እሳቤ የሀረሪው ሚት ከጥንታዊቱ ለጋብቻ ክቡርነት መገለጫው 
ዘርፈ ብዙ ነው፡፡

 ሀረሪው ለሞትና ለጋብቻ ከፍተኛ ትኩረት መሰጠቱ የሚታወቀው እነኚህ 
ሁለቱ ጭብጦች አሰባሳቢነት ከነኚህ በሁለቱ ኩነቶች ሂደቶች ያልተቀራረበ 
ጋብቻን በመጥራት ሞትን በመስማት አሰራር ይሰባሰባሉ፡፡ በተለይ በጋብቻ 
ስርዓት ተጠርቶ (ተጋብዞ) ያልመጣ ራሱን ነጠለ ተብሎ ይታሰባል፡፡ ሞትን 
ከዘመዶች ይሁን ከሌላ ይሰማዋል፡፡ በስነስርዓቱ ይገኛል፡፡ ጋብቻ ከክብርነቱ 
በተጨማሪ የሀረሪ ባህል እሴቶች ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገሩት ረቂቅ 
እሴቶች እሳቤዎች አልባሳቱ፤ጌጣጌጡ፤ምግቡ፤ዘፈኑና ዚክሩ በእውኑ የሚታዩ 
የሚተገበሩ ወርቃማ አጋጣሚዎች ናቸው፡፡ 

 የሀረሪው ሚት በራሱ የጋብቻው መተግበሪያዎች ከእስልምና የሚቀዱ 
ናቸውና እንደ ባህልነታቸውና እንደ ሀረሪ ሚት መገለጫዎች በዚህ ርዕስ 
የምንወያይባቸው ናቸው፡፡ ወደ ጋብቻ መግባትን በጋብቻ ህይወት ውስጥ 
ተግዳሮቶችና የጋብቻውን መልስ አጠናክሮ ማስቀጠል ሦስት ኩነቶች የትኩረት 
አቅጣጫዎቼ ናቸው፡፡ 

 ጋብቻ እንደ ሰብአዊ ማህበራዊና ህዝቦች ህልውነት አነስተኛ መዋቅር 
(smallest unit) ከምስረታው ጀምሮ ከክቡርነት አስቤውም በእስልምናው ከንካሁ 
(ስምምነት) ጀምሮ ያለው ኩነት ትውልድ ማህበራዊነት ቀጣይነት ለተጋቢዎቹም 
በጥንድነት ህይወት መደሰታቸውና ለማህበረሰባዊ መዋቅር አባልነት ጠቀሜታቸው 
የእነኚህን ጥንዶች ቤተሰቦች ብቻ ሳይሆን እንደ ሀረሪ ሚት ታላላቆች አሊሞች 
ሼኮችና በታሪክ  አወቆች አባቶች (አዋች) እንደ ጓደኛም የሚያነሱት በመሆኑ 
አንዳንድ ጊዜ ለዚሁ ለጋብቻ መከወን አንዳንድ መስዋእት የሚሆኑ ጓደኞች 
መኖራቸው በሚቱ የሚገለፁ ናቸው፡፡ ወጪዎችም ጭምር የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 
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 ጋብቻው እንደ ሚት የሚያሳው በጥንዶቹ መማፀኛው ‹‹ዘይቲቆጭ 
ቀላድቤ ቁረኛ ኡኘና›› ‹‹አው ኡማያ ገራባዚዩ ሀሪር ዩሽለዩ›› ሰባህ ኡን  
በሚገኘው ጋብቻውን ሙሽሪትን ማቆየትን በሌላ ገጽ ጋብቻውን የሚጠናወተው 
አጉል ልማድ ‹‹በአው ከልካ›› እኩይነት ሙሽሪትን ለማዳን የተደረገው በሚት 
በአፍሪካ ታሪክነት የሚገለፅ ነው፡፡ በስነ ልቦናዊው በማግባት የደረሰችን ወጣት 
ለመዳር ፍላጎትና የእናቶች ጭንቅ በአው ኡመያ የሚተረከው ኢሪዮ ውሪ 
ባል እንደ ታአምራት ጉብ የሚለው ባል ለጋብቻ የሚያስፈልገውን በሟሟላት 
በማቅረብ ጋብቻውን መተግበሩን በጋብቻ ዙርያ የሚታወቁ የእሳቤ አፈታሪክነት 
ሚት ያደርግባቸዋል፡፡ ጋብቻውን በማስመልከት ሚቱ የሚንፀባረቅበት ጅማሪው 
በሁለት ነጥቦች ለማስቀመጥ ልዩ ምንጫችን ከቢር አብዱልሙሂሚን አብዱናሲር 
ሀረር ጌይ ፈቀር (1988) የጋብቻ መነሻ ሰርጉን ‹‹ሙራድ›› በሚል በረድፍ 
የሚያስቀምጠው የሚት መገለጫ ወጣቶች ለልባቸው ዱዋእ የሚያደርጉት 
ነው፡፡ 

  ሀረሪ         አማርኛ
ሼልመና ሼምቀና    አሳምረን ሰውረን
ዘይቲቆጭ ቀላድቤ ቁረኛ ኡሸና        በማይበጠሰው ማሰሪያ አቆራኘን

 በእርግጡ በዘመነኛ ቋንቋ ጋብቻ ቁልፍ ነው፡፡ ዌድሎክ ኢዝፓድሎክ 
አንዴ አንድ ሆነው የተቆራኙት ለሁሌም ቁርኝቱ እስከ መጨረሻው እንደሆነም 
ነው፡፡ ከዚህ እውነት መነሻው የሞትን እውነትነት በማወቅና በመቀበል አቆይልን 
አዘግይልን የምንፈልገው ደስታ ጋብቻ ሰርጉን ሙራድን አላህ አፍጥንልን 
የፀሎቱን እውነቶች በጥምረት ያስባሉ፡፡
   ሀረሪ       አማርኛ
ሙቱም ሀልበና            ሞት አለብን
ሙራዱም ሀልበና    ሙሽርነትም አለብን
ዘይቂር ሙቱው ኼይሪ አያም ኡኝለና  የማይቀረውን ሞት ኽይሪ እለት አድርግልን
ሙራዱ አቅዲምለና    ሙሽርነትን አቅድምልን

 በዚህ እውነት ሞትና ሙሽርነትን የህይወት አይቀሬ ኩነት 
ናቸው፤በተቃርኖ  አንድን መኖርና ሞሞትን በእውነትነታቸው በጊዜ ለይልን 
ሙሽሪነቱን ቶሎ በቅድሚያ በማፍጠን ሞትን የማይቀር ነውና አቆይልን ሞትን 
መርሳት ወይም ሙራድን መርሳት አንዱ በአንዱ በዜሮ ድምር ጭራሽ ታሳቢ 
እንደማይሆኑ የሀረሪው ሚት እጅግ መቀራረባቸውን በባህል በመገንዘብ ሙትዋ 
ሙራድ የሚለው በሞት ሁነት ሙራድን አያስወግደውም በማይተናነሰው 
ገፅታውም ቢፈለግም ሳይፈለግም ከአላህ የመጣ ነውና ያስተናግደዋል፡፡ 
ሁለቱ ኩነቶች ጎን ለጎን በራሳቸው አካሄድ ይተገበራል፡፡
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7.2 በሚያገቡት ወጣቶችና  ቤተሰቦቻቸው

 ቅድመ ጋብቻ ጋር አብሮ መጠቀስ ያለበት አንድ ሀረሪ ሚት ገራባዚዩ 
ሀሪርዩሽለዩ›› ክምር ገራባቸውን ሀር ጨርቅ ያድርግላቸው በራሱ ሚትና ሚት 
ገላጭ ነው፡፡ አንድ ጫት ቃሚ የሆነ ቤተሰብ ውስጥ ለይሁንታ ያህል ገራባው 
ቅጠሉ እንዲቀመጥ ይደረግ ነበር፡፡ ቤተሰቡ አንዲት ታዛዥና ለጋብቻ የደረሰች 
ልጃገረድ ነበራቸው፡፡ በሀረር የታወቀው የጋብቻ ወቅት ሲደርስ ወጣቷ ቤተሰቦቹን 
ለኔስ ሰርግ አይኖረኝምን? ብላ አባቷን ጠየቀች፡፡ አይዞሽ በሚገባና የሚያምር 
ሰርግ ይኖርሻል አላት እሷም በታዛዥነቷ ተቀበለቻቸው፡፡ አንድ እንግዳና ሚስት 
ማግባት የሚፈልግ ብቅ አሉ፡፡ ጫት የቃሚዎቹ ቤተሰብ ልጅ ገበያ ቦታ አይቶ 
ገበያ ቦታ ያሉትን ሰዎች ወደ ቤተሰቦቿ ውሰዱኝ አላቸው፡፡
እነሱም  ይሄ ቤተሰብ ደሀ ቤተሰብ ነው አይሆንህም ቢሉትም ግድ የለውም 
ውሰዱኝ አላቸው ወሰዱት ሚስት ጠየቁ ፡፡ አባት በዚህ  ቀን ና አሉት፡፡ አሁን 
አማቾች ይመጣል ተብሎ ገራባው አስቀመጡበት ቦታ ከፍተው ሲመለከቱ ወደ 
ሀር ልብስ ተቀይሯል ፡፡ ገራበዚዩው ሀሪር ዛሸሌያች ተባሉ፡፡ ገራባው ሀር 
ያደረገላቸው ቤተሰቦች በመባል የሚታወቁ ሆነው እንደ እነሱ ይሆንላቸው ዘንድ 
ገራባው ሀሪር ዛሸሌያች ዩሽለና፡፡  በማለት ዱዋእ ያደርጋሉ፡፡ እንግዳውም 
ልጆቹን አግብቶ ወደ መካ መዲና ወሰዱት፡፡ (ቱኹን ኪታበ ወ2010/2018) 
እዚህ የተጠቀሰው ሀረር ሀሩ ልብስ በሀረሪው ዘንድ ከፍተኛ የባህል አንፃባራቂ 
ልብስ ነው፡፡ ማገናዘቢያነቱ ሙሽሪት ከጓደኞችዋ ሂና ጌላች ልብስ ሰርጉ ጥሪ 
በእግር ወደ ዘመድ አዝማድ የምትደርስበት ልብስ ራሱ የተላበሰው የውበት ፀዳል 
አመላካች ሚት ሀረር ሀሪር ልብስ ውድና አስፋፋ ልዩና ዛሬ ወደ ውጪ ሀገር 
ቤተዘመድ ይዞት የሚሄደው ከልብስ ሌላ ማሰፊያውም ዛሬ ከ 3 ሺ ብር በላይ 
ነው፡፡ ከዚሁ ጋር ሙሽሪት ከጓደኞቿ ጋር የምትለብሰው ገናፊ ሱሪ በሁርዲ 
ሀሪርና ባለ መስመሩ ቦምባይም  ሱሪ ሆኖ ባለ ሜት ፎጣ በድምሩ ሙሽሪትን 
በእርግጠኛው ወርቅና ብር ጌጦች ሙሽሪትን ሁሉ የሚያያት የሚያደርጓት ሀሩ 
ልብስ ግን ወርቁ ከውጪ ከህንድ መጥቶ ሀረር በምርጥ ባለሙያዎች በኩል 
ይሰፋል፡፡ በዘመነኛ ተጨማሪ መግለጫ በሰርጉ እለትም ሙሽሪት እስከ ሰርጓ 
እለት ያሰፋቻቸውንና ስፌቷም ሲወጣለት ዚሰፍታ ዚከመልታ ማን የጦርሌ ?  
በቀሉም ዘይፈርካ ›› የሰፋችውን ማን ይሸከመላት በቅሎም የማይችለው

አው ቀሀቴይ አው አባዲር ቀሀቴይ
ኩሉ ሼኼይ ዪሉሻል አረቢት ሙሐመዴይ ኪላዩ ዪፋልሱሻል
የአባቴ ልጅ የአው አባዲር ልጅ
ሁሉ ሼኼይ ዪሉሻል አረቢት ሙሀመዴይ እያሉ ያሞግሱሻል
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 የክቡሩ ጋብቻ በሚቱ ሁለት አበይት ተግዳሮቶችን ፍንትው አድርጎ 
ያሳየናል፡፡ ይህም በኢኮኖሚው የሚታይና በኑሮው በዘልማድ በሀቅና ሁቁቅ 
የሚከሰተው ነው ከሚል ግንዛቤ ዘመነኛው የሚያጠቅሰው ሊሆን ይችላል፡፡
ሁለት ርዕስ ይዘው የሚተረኩት በሚት ‹‹ሰበህ ኡን›› በሽበሽ የሚያደርገው 
የቁጠባ ድንጋይና ለአዳር ቤትህ ሂድ ማህደርሌ ሁር የሚሉት ኢኮኖሚው 
በድጋፍነቱ የጀርባ አጥንትነቱንና ፍቅር ማሳየቱ በተፈላጊነት ቤትህ ሄደህ 
አድርም መልእክቱ ዘመናዊ ነው፡፡ የኢኮኖሚ ችግር በአጋጠመው ቤተሰብ ቁጠባ  
እንድ ጊዜያዊም ቢሆን በመሆኑ ሰባህ ኡን ለሚለው ተመካኝቶ የተደረገው 
የተሰበሰበው መጠነኛና እለታዊ ቁጠባ ኋላ ኋላ የተሰበሰበው ገንዘብ ቤተሰቡን 
ጋብቻውን ለማዳን ለማኖር ለመቀጠል አንድ ዘዴ መሆኑን በቱኹን ኪታብ 
ከጠቃሚ መልዕክትነቱ በመፅሐፍ በሀረሪውና በእንግሊዘኛውም ቀርቧል፡፡ 
 
 ሁለተኛው በማንኛውም መልኩ እክል ያጋጠመው ጋብቻ ውስጥ ወሳኝ 
ሚና የሚጫወተው የሁለቱ በቅርበት የመወያየት አካሄድ ሲሄድ በኢኮኖሚው 
ተግዳሮት ይሁን በሌላ የተፈጠረን ችግሮች ወደ ሽማግሌዎች መሄዱና 
ሽማግሌዎችም ሁለቱ በራሳቸው የሚፈቱት መሆኑን የሚያመለክተው 
‹‹ሚህዳርሌ ሁር›› ለአዳሩ ወደቤትህ ሂድ የሚለው ምክር እንዲወያዩበትና 
ራሳቸው እንዲፈቱት ጠቋሚ የሆነና ሚትነቱ ጥንታዊ ቢያስነውርም አካሄዱ 
ዘመነኛ የደርገዋል፡፡ በአንፃሩም ሚስትም ባሏን ለመያዝና ጋብቻዋን ለመቆጣጠር 
መላ ፍለጋ አዋቂ ዘንድ ሄዳ ‹‹አንበሳ ፀጉር አምጪ›› ተብላ ተሳካላት ከዚህ 
የበለጠ አስቸጋሪ አይደለም ለማለት የሴቶች  በመቅረቡ የፈለጋቸውንም ተግዳሮት 
ቢያጋጥማቸውም  መቋቋም ያለባቸው ስነልቦና ማስተካከል እንደሚቻል አንበሳን 
ያህል አስፈሪ  ያሸነፈች ምንም  እንደማይሳናት ከሚቱ መረዳት ይቻላል፡፡ 

 በመጨረሻም ሚት ‹‹ዪምደኽ›› ሚቱ ይንገራችሁ የባልን ሮሮ ወደ አሚሩ 
የተወሰደበትን አሚሩም ምንም ሳይናገራቸው ከሚት ስጦታው ብቻ የባልን 
በሚስቱ መጉዳቱ ቅሬታ አሚሩ ተረድተውለት ለሚት ለሚስቱ የሀረሪውን 
ባለስልጣናት መላቅና ላዚም ስጦታ አስጨብጦ ወደ ሴቲቱ በመላካቸው ሚስት 
ተረድታ ባሏን መንከባከብ  የጀመረችበትን  መልእክት ከሚቱ ተረዱልኝ 
ዝምታም ብዙ መናገሩን በሚቱ የሚያገናዝቡት ነው፡፡



ሚት የማህበረሰቡ አስተሳሰብ ስርአት ነው

ባለ ሺ ተምሳሌትና ሺ ሚት ከተማ

59

ምዕራፍ ስምንት 

                 8. ሰው  ከእፅዋትና  ከእንስሳት  መስተጋብር

 ሚት (የጥንታዊ ታሪኮች ጥናት) በጉልሁ ማሳያና መገለጫ አንዱ የልእለ 
ሀይል (super power) በዚሁ አውድ የእስልምና ልዕል ኃያልነት ሙአጀዛቱ  
ማረጋገጫዎች ፍጥረታቱ ሰው እንስሳትና ዕፅዋቱ በእውኑ ይታያል፡፡ ነጣጥሎ 
ለማየት ሰው ከእፅዋት፤ ሰው ከእንስሳቱ፤እንስሳቱ ከእንስሳቱ ሁለንተናዊ 
ባህሪያት በተለይ የሚት በአጠቃላይ የሚቶሎጂው የሚስተዋለው ጉዳይ የዚህ 
ምዕራፍ ሆኖ ከሀረሪው ሚት የሚገነዘቡ መስተጋብርነቱ አብይ ትኩረት ነው፡፡ 

 በአንዳንድ የሚታወቁና ዘመነኛ ከሚተርካቸው ውስጥ እንደ ሚት 
በምሳሌ ለማንሳት ያህል ሼኽ ሐሺም (ባለታአምራቱ) ለእናታቸው የማገዶ 
እንጨት ከኤረር በዝሆንና ነብር ጭነው በመጫኛ ሳይሆን በእባብ ጠፍረው 
የቀረቡት ያቀረቡት የሰው ከእንስሳቱ መስተጋብር ሆኖ በዘመነኛው  የአውሬውን 
ጅብ በከተማይቱ ተገኝቶ ቀለቡን ከሰው የሚታደገውና በተለይ የአሹራ ገንፎውን 
በቡድን የሚታደገው ጅብ ሌላ ተጨማሪ ምሳሌ ነው፡፡ በርካታ ለመነሻ የሚቀርቡ 
ምሳሌዎች ብቻ ናቸው፡፡ የሰው ከእፅዋቱ መስተጋብርም በብዙ የሚነገር ሚት 
ሲኖረው  እንደ ቡናና ጫት የሚሆን የለምና ሁለቱም (ቡናና ጫት) በዱዋና 
በዝክሪም የሚነሱ ናቸው፡፡ እነኚህ ሰው ከእንስሳት ሰው ከእፅዋት መስተጋብር 
የስነ-ምህዳር ነገር ጭብጥነቱ በመጣመራቸው በዚህ ምዕራፍ ይስተናገዳሉ፡፡
 
 በሚቱ ትረካዎች ትንሹ በት/ቤት የሚማረው እሪዮ ውሪ ተምሳሌትን 
በሀሳቡ በመቅረፅ ባህሪይ የሚያስተውልበት ወራበዋ  ሀሪያ (ጅብና አሳማ) 
አዱሩዋ ቡቺ (ድመትና ውሻ) አይ ዘገዱ ወናግዋ ገንጎራ(ጦጣ፤ቀበሮና ነብር) 
ቢጩ ዚጋል አሽቲ (ቢጫዋ ወፍ ወቀሰች) እንደ አብነት ለመጥቀስ ያህል 
እንስሳቱ በድርጊት ከሚያደርጉት ነገሮች በሰውኛ (ሰብአዊ ገፅታ በንግግር) 
የሚንፀባረቁት እኩይ ይሁን ሰናይ ባህሪያት በአንድ ባህላዊ ልማዳዊ ህብረተሰብ 
በስፋት የሚንፀባረቁ በጥንታዊ የጋሪዮሽ ስርዓት እስከ አሁን ድረስ ባህላዊ 
እሳቤ ነው፡፡ 

 አይ ዘገዱዋ አባ ወራባ (ቀበሮና ጅብ) የቀበሮን ብልጠትና የጅብን 
የዋህነት አመላካች ናቸው፡፡
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8.1 የሀረር ቡና የፈጠረው  ሚት

 ሀረሪው ሚት በቡናና ጫት ዙሪያ የሚያጠነጥነውን እሳቤ አሀዱ 
ብዬ መጀመሩ እነኚህ ሁለት እፅዋት ከኢኮኖሚያዊ ባህላዊና ታሪካዊ ገፆዎች 
መተንተኑ ሰፊ መድረክ ጥልቅ ጥናት ላደረጉት መተው ይመረጣልና በወፍ 
በረር ምልክታ ብቻ ከሚቱ ማገናዘቡ ይሻላልና ለየብቻ በማየት በጫት ሀረሪ 
ሚቱ ይጀምራል፡፡ 

 የቡና እፅዋትና ፍሬው በሀረሪው ህይወት የኢኮኖሚ ገፅታው ጉልህ 
በመሆኑ በረዢም ርቀት ንግድ በመንገድ ንግዱ ወቅት በሀረሪ አሚሮች 
በሞናፖሊ በብቸኝነት የተያዘ ውድ የግብርና ሸቀጥ እንደነበር በሀረር ጉዳይ 
ላይ የፃፉት እና በሪቻርድ በርተን ሳይቀር ቀድሞ አውሮፓ የሚያውቀው ብለው 
የመሰከሩለት መሆኑ ብቻ ሳይሆን በዘመነኛውም በሀረር ከተማ ዙሪያ ምቹ 
አየር ንብረት (optimum temperature)የሀረር ቡና የሚለው ስያሜ በሀረር 
ጌይ አምባ (Harar plateau)በሽፋን ገበያ ለመሳብ ሰጥቷታል፡፡ 

 ታሪክ ሁለት ነገሮች ቢጠቅስ ቡና በጣም ተፈላጊ ስለነበረ በንግድ አሰራሩ 
የአሚሮች ሞኖፖሊ ነበር የሚሉ ሃፊዎች ይነበባሉ፡፡ ሁለተኛ በመካከለኛው 
ክፍለ ዘመን ቡና በጣም ከመፈለጉ የተነሳ አገሮች ህጋዊ አድርገውት አመጽ 
የተዘገበበት ነጥብም ይነበባል፡፡

 ውጪ ሀገርም የሀረር ቡና የሚሉ ነጋዴዎች ቡና በባህላዊ ቁስነቱ 
በአቀራረቡም ሳይቀር በእጣን ጭስ(ሊባነት) እሱን በመደገፉ ጎረቤት አሰባሳቢነቱ፤ 
በተለያዩ የጎረቤት ባህላዊ ዝግጅትም ለምሳሌ በአቴቴ አመታዊ  ግለሰቦች 
እምነት ከቅንጨው  ጋር ሁለተኛ አቢይ ግብአትነቱ ብቻ ሳይሆን የቡና ሲኒ 
ማንበብ ድረስ ልማድነቱ ሰዎችን የሚያስተናግድ ነው፡፡ ቡና ከከፋ የተገኘነው 
ቢባልም በስፋት የሚነገርለት ቢሆንም ይልቅስ በስፋቱና በአይነት ተጠቃሚነት 
ከጠቀሜታው አንፃርና በዘርፉ ብዙው ገፅታው እንደ ሀረሪ የሚጠቀምበት 
ሀረሪው በብዙው በየእለቱ ባይተጣውም በተለያየ አኳኃን ይጠቀምበታልና 
ቡናው መነሻው ሀረሪነቱን የሚከራከሩ አጥኚዎች ከጠቀሜታው ይነሳሉ፡፡  
ወንዶች ከቡና ቤት ገለባው ሐሸር፤ቁጥጢ(ቅጠሉ) ልዩ ቅጠል ሐመርጣስ፤ልዩ 
ሲሪ ቡን በተወሰነ ዝግጅቶች እጅግ ወሳኝ በሆነው ሲሪ የቂጣ ሳንዱች  ከቅቤ 
ጋር በተለየ የእንጀራ ተዘጋጅቶ ከቂጣ ጋር በመቅረብ ቂጣውም ለተወሰኑ ቀናት 
ሳይበላሽ መቅረቡ ባህል ቡናን ሀረሪ ሲያደርገው እንደ ብራውን ክፓር አይነት 
ተመራማሪም የቡና እርሻን ሀረሪው  በሰለጠነ አስተራረስ  ግብርና  ስርዓት 
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የሚያቀርበው ሆኖ ሌሎች ከዚሁ የግብርና ስርዓት ተምረዋል ቡናው ሲቀርብ 
በመላ ኢትዮጲያ በመኖሪያ ቤት ተጠቃሚዎች ሁሉ በረካ 3 ጊዜ አቦል ፣በረካ፣ 
ቶና ይላል፡፡  አንደኛ፤ሁለተኛና ሶስተኛ ሲቀርብ ሀረሪው በተለይም ሴቶች 
በዱዋእ ይጀምሩና በዱዋዕ ያጠናቅቀዋል፡፡ ቡናው ቡና ይውለድ አውዙልቀርኒ 
አላሁመርሂም የተለመዱ ዱዋኦች ሲሆኑ የሀረርን ቡና ልዩ ጣዕም አረቢካ ካፌ 
በሚል ይትታወቃል፡፡ 
                   ቡን ደውዋና ቢፋቱር አደዊና

ቡኑም ደዋና ቢላ ሚይ አደዊና

8.2 ጫቱ በለ ከራማው  ቅጠል

 ሚት በብዙ ቃሚዎች ዘንድ የተለያየ አመለካከት ቢኖርም አንዱ ካንዱ 
ይብስብሐል፡፡ ለጉልበት ሥራ  ጉልበት ይሰጣል፡፡ ዱዋዕ ለማቅረብና መሰል 
ሰበቦች ሀረሪ እሳቤ በሚቃምበት(ጫት መቃም በርጫ ይባላል በሀረሪዎች ዘንድ) 
ወቅት የማይፈልጉ ጨለማ(ጭልማ)ና ሽታ/ግማት(ጭቅና)  ዋ እርጥበት(ጨባ)
የሚቃምበት ምህዳሩ ቦታም ጥላ መሆን አለበት ከሚል የሚያስቀምጠው አፅንኦቱ 
ከግብርናውና ከአጠቃቀሙ ልዩ አመለካከት በጉልህ ይታያል፡፡ የሚሉት የጫትን 
ከሀረሪው ቁርኝት የሰው ከእፅዋት መስተጋብርነቱ በመውሰድ በእምነት ሀሳብን 
ለመሰብሰብ ድዋዕ ለማድረግም ምቹ ድባብ የሚፈጥር ፀጥታው በሞውሉድና 
የእምነት ጭፈራ (ደባል) ጉልበት ሰጪነት በመጠነኛውም የሚፈለግ ተሳቢነቱ 
በሌሎች ራቅ ባሉ እንደ ወሎ ባሉ ህዝቦች ቀድሞ በጥቂቱ የሚቃም የነበረው 
ግን የተለየ መስተንግዶው በሀረሪው እምብዛም ነው፡፡ 

 ይልቅስ ዛሬ በብዙ ቦታ የተንሰራፋው የጫት አይነቱን አቃቃም ልማድ 
የሚያውቀው የጫት አይነት ቁዳ (ጠንካራና ደቃቅ ኡረታ) ቀርጢ  በደረጃም 
በእለታዊ ኢኮኖሚ ፍጆታ የሚለቀመው ፈረቃ ይታወቃሉና ፈሐቃው ዋጋው 
ወረድ የሚለው የሚቃመው ቀንቢጥ በመጠን አነስተኛ በመሆኑ ነው፡፡ አንድ 
የሀረሪ ሚት ውሸት ትረካ ሐል የኽኒበሽ ወጣቷ ከእርሻ ደህና ዋጋ የሚያወጣላትን 
ከእርሻ ለቅሞ ካመጣችው አዛውንቱ ራብሳ (ትንሽ ጫት) ሲጠየቁት ጫት አይደለም 
ጎመንነው አባቴ፤ በማለት ያነሳቸው ጎመን እንደሆነበት በማግስቱ ፈሀቃ ለቅማ 
ልጅቷ ራብሳ አዛውንቱ ቢጠይቋት ትንሽ  ብትላቸው ፈሀቃ ስትሰጣቸው ቀርጢ 
ይሁንልሽ ቀርጢ እንደሆነለት የመጀመሪያው ጎመን እንደሆነበት ሁለተኛው 
ፈሀቃ የመጀመሪያ ውድ እንደሆነበት ሁለተኛው ፈሀቃ ቀርጦላ እንደሆነላት 
ሚቱ ከቱኹን ኪታብ ይረዱታል፡፡ ሌላው የሚት ትረካ ገራባው ሁልላ ዛሸሌዩ 
ጋፋችዞኩት ዩሽለና፡፡ ገራባውን ሀር እንዳደረገላቸው የአላህ ባሮች ለኛም 
ያድርግልን በተጨማሪም ከጫት ዩደኽ (ጫት ይንገራችሁ) ከጫት ሚት ጋር 
ይገናዘባል፡፡ 
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 ከሁሉም ጎልቶ ከጫት ጋር የሚነገረውን ትረካ ከጓደኝነት ጋር ያለው 
መስተጋብሩ ጓደኛ ጫት ካለብ ራብሳ(ትንሽ ጫት መስጠት ማለት ነው) መሰጠቱ 
የማይቀርና መጨካከን አለመኖሩ አውቆ ቢሆንም የጫትን ቅጠል ተአምር 
ገላጭዋ ጓደኛ ጫት ነው ያለው ሁሉ ጫት ነው መሪኝ ጫት ኢንታ ዘዴው 
ጫት እንደሚከተለው ይገነዘቡታል፡፡ተአምራትነቱ ጉልህ በመሆኑ ሙሉው 
ቀርቧል፡፡ በሀረር አቅራቢያ ኤረር (ትንሹዋ መንደር) እርሻ አንድ አይነ ስውርና 
ገበሬ በጠዋቱ ጫት (ኢጃ በና) ሚቅሙ ገበሬው ለአይነ ስውሩ ትንሽ ጫት 
ከእርሻ ከለቀመው ውስጥ እንደ ራብሳ ይሰጠዋል፡፡ ይጫወታሉ በሚርቃናው 
ገበሬው ወደ እርሻ አይነ ስውሩ ወደ ቤቱ ይሄዳል፡፡ በሁነቱ ገበሬው ጫት 
በመስጠቱ ትንሽ በመሰላቸት ከእንግዲህ ይቅርብኝ ተወው እንዳለው  ጨምሮ 
ይሰጠዋል፡፡ አይነስውሩ ጫትና ትሉን ጪ.ጪ.ጪ የምትለዋን ቁዳ፤ ቀርጢ፤ 
ኡረታ፤ ራብሳ መጠነኛ የጫት ስጦታ ስሜቱን በጣዕም ቢያውቀውም ጓደኛውን 
የሰጠውና ጫት ነው ያለው ጫት ነው ብሎ ቅሞ ይውጠዋል፡፡ ነገር ግን ልክ 
ጫቱን ቅሞ እንደዋጠው የተጋረደ አይኑ ይበራለታል፡፡ማየትም ይቻለዋል፡፡
በአይነ ስውርነቱ ትሎችን በአይኑ ስለማያያቸው ስለ ማያውቃቸው ጫት ነው 
እሳቤ በተአምሩ አይኑ ቢበራለትም ጓደኝነታቸውን ግን ቀጠሉ፡፡ (ቱኹን ኪታብ) 

ጫት ደዋና ጫትሌ ሚይ ደውዋና 
ጫቱም ደዋና ቢላ ሚይ አደዊና፡፡

 ሀረሪው ለሚት ያለው ፍቅር ከሚያስፈልጉት ጉዳዮች አያይዞ እንደ 
መድሃኒት ይገልፀዋል፡፡
 
ሚቱም ደዋና ጫትሌ ሚይ ደዋና       ጫት መድሐኒታችን የጫት ጥላም መድሃኒት
ሚቱም ደዋና ቢላ ሚይ አደዊና       ጫት መድሀኒታችን ያለ ውሃ ግን ጠላታችን

 ሀረሪው ከአካባቢ እፅዋትና እንስሳት ያለው እንክብካቤ የተለየ በመሆኑ 
በውድ የሆነው ውኃ በመቆጠብ ለመጠቀም የውኃ ማኔጅመነቱ  ሚይ መላቅ 
ያስተዳድረዋል፡፡ በየ አዋቾች በየቀሉ እፅዋት መድሐኒቶች የሚገኝ በመሆኑ 
እውነትነቱ ነው፡፡ በጫት ዙሪያ የሚነገረው

 በሀረሩ ሚት የቡናና የጫት ሚና ከፍተኛ መሆኑ በብዙው የተነገረና 
የሚነገር በመሆኑ በአንዳንድ የኢትዮጲያ ማህበረሰቦች እንደማስታረቂያ ቁሳዊ 
ግብዓት መሆኑን የምንረዳው ‘አበጋር’  60 ደራሲያን በአርታኢ እንዳለ ጌታ 
ከበደ መድብል ቅፅ አንድ ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ ከአንድ የማህበረሰቡ አለቃ 
አበጋር ይማም እርጋተው ጋር ያደረጉት ቃለ ምልልስ የሚያስረዳው አበጋር 
አስታራቂ መሪ መሆኑን ይገልፁና ዝርዝር ሂደቱ ከሚገለፅባቸው ሁለንተናዊ 
ገፅታዎች የምንረዳው የጫትና የቡና ሚና ነው፡፡
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 ከበርካታ ጥያቄዎች በዳይ በታረቀ በኋላ ተመልሶ ወደ ፀብ አይገባምን? 
መልሶ ወደ ፀብ አይገባም፡፡ ጫት አለ ጫቱ  አርከባስ ይባላል፡፡ ጫት የሸመጠጠው 
ወደ ኋላ አይመለስም በቃ፡፡ ጠያቂው እንደገና ተመልሶ ጸብ ቢገጥምስ?ጫቱ 
ይገድለዋል፡፡ ጫቱ ራሱ የሚቃም አይደለም፡፡ ይህን ባፈርስ አካላቴ ሊፈርስ 
ብሎ ይሸመጥጣል፡፡ ፀብ አነሳለሁ ቢል ያ የተሸመጠጠው ጫት አንድ ነገር 
ይልክበታል፡፡  በዚያነው መተዳደሪያው ጫት ከተሸመጠጠ በኋላ ቢያፈርስ 
ያሰበው ሀሳብ ዪበላሽበታል፡፡ ለህይወቱ አስጊ ይሆናል ጫቱ ያደክመዋል፡፡ 
በዚሁ በባህላዊው ማስታረቂያ ሂደት ውስጥ መሐላ መኖሩንና ከቃል መጠይቅ 
የሚረዱት ወንጀለኛው አበጋር ፊት ቀርቦ አይዋሽም፡፡ በደል የደረሰበት ለመሆኑ 
ጫቱ ተቀምጦ ይምላል፡፡ ወንጀለኛው ጫቱን ይዞ አላደረግሁም ብሎ አይምልም 
የማጣሪያ ጥያቄው በብዙውና በውል የሚያሳየው ቢምልስ የሚለው ጥያቄ ሊዳ 
የሚባል ዘንግ አለ እስተ ዘርግቶ በመሀል ጫቱ ሆኖ ማንም አድርጎ አላደረኩም 
ብሎ የሚሻገር የለም፡፡ የሚገድለው ደግሞ እሱን ብቻ መሰለህ? እስተወገኑ 
ድረስ ነው፡፡ የቴውድሮስ ተክለ አረጋይ ምርጥ ቃለመጠይቅ የሚነግረን አበጋር 
ጫቱን እየቃመ ዱአ እያደረገ ነበር የሚኖረው ከሚለው የመድረክ አካሄዱም 
ይበልጥ የቡናና ጫቱን ሚና ጫቱ ይቀርባል፡፡ ቡናው እጣኑ ይቀርባል፡፡
የአሰራሩን አጥርቶ ረከቦት ሰብሮ መሄዱ የለም፡፡ አሻፈረኝ ካለ ከእድሩ የምትባረር 
ምሽትህም በሰው ቂም ቋጥረህ ተእኔ የምትተኛ ሂድና ታረቅና የግዱን አምኖ 
ይታረቃል፡፡ 

 አበጋሩ ይህን በእምነትና ባህል ላይ የተመሰረተ የእርቅ አካሄድ 
የሚፈፅሙበት ከጥንት ጀምሮ ገና ለመነሻው ሰው ተሰው ይጋደላል፡፡ አበጋሩ 
ድቤውን (ከበሮውን) እየመታ ሳምንትም ወርም ድረስ ይቀመጣል፡፡ ከሚለው 
ደርሰው ቴውድሮስ ተክለ አረጋይ ጨምቀው ያቀረቡት ዘመን ተሸጋሪው እምባ 
የሚደርቀው በፍርድ ሳይሆን በፍቅር ነው፡፡  ጥቅስ ከአበጋር ይማም እርጋታ 
ነው፡፡

8.3.ደርማሼክ  የሀረሩ  ጅብ

 ይህም በምዕራፍ ለማጠቃለያ የሀረርና የጅብን ግንኙነት የተለየ በመሆኑ 
በአሹራ እለት በተወሰኑ አዋቾች የጅብ ገንፎ ማዘጋጀት ቃል ትውፊት እንደ 
ሚት መገለጫ የሚነገረው ለረዥም ጊዜ ሀረርና ጅብ በመከባበር ይኖሩ ነበር፡፡ 
በአንዳች ቀውጢ እለት ረሀብና ድርቅ ነበር፡፡ ጅብ በመራቡ ሀረሪውን ማጥቃት 
ጀመረና ክፉኛ ተራራቁ፡፡ ይህ ሁነት ያሳሰበው አንድ ብፅእ አንድ ህልም 
ይታየውና ሲነገረው ሀረሪውና ጅብን የማቀራረብ እስትራቴጂ ተቀየሰ፡፡
ለእርቅ ይሆን ዘንድ ከተለያዩ ምርጥ ጥራጥሬዎች እንዲወርድ በአዋቾች 
ተዘጋጀ፡፡ ጅብም በአሹራ እለት ገንፎ በመብላት መራራቁ ቀረ፡፡ 
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 ከዚህም በየአመቱ የአሹራ እለት ገንፎ ይዘጋጃል፡፡ በመጠንም በይዘትም 
መዘጋጀቱን የጅቦቹ አውራ መጥቶ ይጎበኘዋል የተጠላ ከሆነ ቡድኑ መጥቶ 
ይበላል፡፡ የጎደለው ነገር ካለ ወደ ኋላ ይመለሳል፡፡ አዘጋጆችም ቅቤውን ይሁን 
ገንፎውን ያስተካክላሉ፡፡ የመጣው ጅብ ሁሉ በልቶ ይጠግባል፡፡ እንደ ሚት ትረካ 
እሳቤ እንቢ ብሎ ከሄደ ወይም ምንም ሳያስቀር ካሟጠጠው የአዋች አዋቂዎች 
ወደደለት ይባላሉ ለሌቱን በሙሉ ዱዋእ ሲያደርጉ ያድራሉ፡፡ ሀረሪው ጅቡን 
እንደ መልዕክተኛ ይቆጥሩታል ወጣቱ ሼኽ ‹‹ደርማሼኽ›› ይሉታል፡፡ ዛሬ ጅብን 
በሚመለከት በርካታ ፀሐዎች አጫጭር ምርምር የታተሙ ቢሆንም በፒ ኤች 
ዲ ደረጃ ተሰራ በ300 ገፅ ምርምር በቅርቡ ተነቧል፡፡

 ቱኹን ኪታብ የጅብን ባህሪይ ማመላከቻ ሶስት ትረካዎችን ታስነብባለች 
ወራበዋ ሀሪያ ጅብና አሳማ እና ወራበዋ ወጨራ (ጅብና አህያ) የተመሳሳዮች 
ጓደኝነት ጅብና አሳማ (ሆዳሞች) በተጨማሪም የጠላቶች ጓደኝነት ጅብና አህያ 
ውስጥ በተለምዶው አያጅቦ ስታማሐኝ ብላኝ እውቅ ቢሆንም በዚህ ትረካ 
አህያና ጅብ አብረው በማደጋቸው የጅብን ደደብነትና የአህያን ጆሮ እንደ ቀንድ 
አህያም ሁለቱ ጆርዎቿ ግዙፍም ቢሆን ጆሮ ናቸው በማለቷ በየዋህነት እንደ 
ድንገት ደራሽ ውሃ  እንደወሰዳት አህያም የዋህነት ሚስጥሯን ተናግራተበላች፡፡
ሁለተኛው የተፎካካሪዎች ሆዳሞች ወደ ሰው ዳኝነት ፍለጋ በብልህነቱ አሳማውን 
ከእርሻው ከብቶቹን ከጅቦች የአደነበት ብልጠት ገላጭ ናቸው፡፡እንስሳት በሰናይ 
ይሆን በእኩይ የተፈጥሮ ባህሪያት ሰውን ይፈታተኑታል፡፡

 ሚቱ በአሹራ እለት የቀረበለትን የአሹራ ገንፎ ምስጋና የቀረበ መሆኑን 
ወራባ ሹር ጋር ወልዲ (የጅብ ገንፎ ቤት ልጅ) አንድ አደጋ አጋጥሞት ጅቦች 
ተንከባክባው ሲሻለው ወደ መኖሪያ ቤቱ ወደ ቤተሰቦቹ የመጡት መሆኑን 
ይተርካል፡፡ ሚት ሰብሳቢው አብዱልሙሂሚን አብዱናሲር ይህን ሀረሪውና 
የጅቦች ግንኙነት ታሪክ ነው ይላሉ፡፡

 የጅብ ገንፎ ሚት ታሪክ ማርከስ በተነሳ በሁለት አዋች ሀረርን በኮምቦልቻ 
በአጥሩ የሚያቋርጠውን ከሚቱ መነሻ በጀበና በነዋሪው የተፈጠረው  በዚህ ነገረ 
ጉዳይ ሳይጠቀስ የማይታለፈው አይነተኛ የሀረሪ ሚት  ከተፈጥሮ ግንኙነት  
ሰው (ሀረሪ) ከጅብ ጋር ያለው ግንኙነት በሚት አዋቂዎች መሰረት ከአያ ጅቦ 
ጋር ግጭቱ ቀጥሎም ሀረሪው ባቀረበለት ገንፎ  ወ.ዘ.ተ የሚያስተላልፉት 
መልእክት የሚያጠቃልለው እንደ አፈታሪክም ከሰውና እንስሳት ግንኙነት 
ግብርና ይሆን ለጠቀሜታ የጥቅም ግጭት የዱር እንስሳው ጅብ ከሰብአዊ 
ፍጡር ጋር እጅግ አነስተኛ ግጭት (minimal conflict)በእርቅ አብሮ መኖርና 
ማስረገጡ ነው፡፡(ማርክስ ቤይንስ 2009)
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  ስለዚህም ጅብ በሰው ላይ  አደጋ ማድረስ በሞከረ እንስሳትን 
በመጉዳታቸው ብቀላ ሰውን መጉዳት በመጀመሩ በአፈታሪክ የሚነገረው በአንድ 
የአላህ ሰው ህልም ላይ ተመስርቶና  በህልምኛው መፍትሄ ሆኖ ያቀረበው አያ 
ጅቦን በወግ በማእረግ በቡድን በተለየ ዝግጅት በአመት ያስተናግዳቸዋል፡፡
የሀረር ጅብና በቅድመ አሹራ እለት የጅብ ገንፎ ጉዳዩ ሰዎች በጉጉት ዝግጅት 
አድርገው የሚጠብቁት ነው፡፡
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ምእራፍ ዘጠኝ 

                            9.ስነ-ፅሁፍ  ሀረሪ ሚት መገለጫ

9.1 ባለ  አንድ ሺ  አንድ  ተምሳሌትና  ሚት  ከተማ

 ሚትን የማጥናት የመነሻ ሀሳብ ከፎክሎር የታሪክና ባህል ይነሳል፡፡
ቀደም ብዬ በሀረር ላይ ባደረግሁት የባህል ምርምር ሥራ ከተማይቱ 
የተምሳሌት (symbols) ከተማ በሚገባ ተገንዝቢለሁ፡፡ አሁን ደግሞ ይበልጥ 
እየቀረብኳት፣ እየተረዳሓት፣ እያጠናሓት ስሄድ ከተማይቱ የሚት (ጥንታዊ 
እምነቶች) ከተማ መሆኗንና ይህም ሚቱ በዋነኛነት ከእስልምና ምንጭ መቀዳቱ 
ነው፡፡ የከተማይቱን ፍቅርና ከፍተኛነት ወደ ስሜታዊ ቁርኝት ወደ ጥበቃዋ 
የማይበጃትን የሚያደርሰውና ሁሉን ነገሮች መከታተል በአንድ ሚት ትርክት 
የሚገለጸው  ጀእፈር ሀርደዞ የሚለው አንዳች የማይፈለግ ኩነት ይሁን ሰብአዊ 
ፍጡር ክትትሉ ለከተማዋ ጥበቃ ሲባል እንደሚደረግ የተቀመጠ ሚት ነው፡፡
(አንድን ህዝብ ቅርስ ጠባቂዋ ህዝብ ነው) 

 ሁለተኛ የሼኽ ሀሺም እውቁ ሼኽ በሰሜኑ አገራችን ጎንደሬው ሀሺም 
የሚለቸው(ሄኖክ ስም) የመኖች አልሼኸል ከቢር(ታላቁ ሼኽ) እሰከ ወለኔ 
ድረሰ ተቀባይነት የሚነሱቱ፡ በራሳቸው ሚት (per se) ሆኖ ብዙ ተአምራት 
ይነገርላቸዋልና ሚት ሆነዋል፡፡በተለይም በአንድ ምሳሌ  ለእናታቸው ፍቅር 
ሲሉ፡ ለታናሻቸው ድግስ  በማገዶ ዕጥረት እንዳይሰተጓጎል፡ የማገዶ እንጨት 
በዝሆን አንበሳ እና ነብር ጀርባ በእባቡ መጫኛነት የማቅረባቸው ሚት ትረካ 
በቂ ሚት ነው፡፡ 

 ሶሰተኛ ሚት እንደ ምሳሌ ከበሮና ጭፈራ ተገቢ አይደለም የሚለው 
የታላላቅ አባቶች ውሳኔ ሲቀመጥ ሰው ለዝክርና መውሉድ ያለቸው ፍቅር፡ 
ከአገሩ የጠፋው ከበሮ ትርክት ነው፡፡ በራሱ ሚት በቀጥታ መጥቀስ የሚቻለው 
አው ከረቡ፡ ከአስማእዲን በሪ (ሸዋበር) በራሱ ተንከባሎ ሹሉም አህመድ 
(አርጎበሪ) ለሹዋል ኢድ አከባበር የደረሰው ከበሮ ትረካ አይነተኛ (typical) 
የሀረሪ ሚት ነው፡፡

 እንደ ማንኛውም የሚት እምነት doctorine መሰረቶች 
አመከኒዮ(rationality) ምላሽ አለመሆናቸውን በሚቶች ማብራሪያ አመከንዮው 
ማለትም እንዴት ሆነ? ለምን? መቼ? እንደ ማንኛውም ሚት በሚቶሎጂ ሁሉ 
በሀረሪ ሚት በተለይም በተመሳሳዩ ይስተናደጋሉ፡፡ 
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 በሀረሪው ሚት አንደ ናሽናል ሚት ፈጣሪዎች በርካታ ቢሆኑም 
ከታሪካዊው እድሜዋ ቀደምትነት ከታሪካዊ  በመነሳት ሚትም እንደቀጥታ 
ታሪካዊ ጥናትነት የሀረር እድሜዋ 1300 በማስቆጠር አበይት ሚት ቀርዳ ሆኖ 
የጁገል አጥርና ከተማይቱም ዋንኞቹ ሆነው ቁስ አካላት ከጊዜ ቅደም ተከተል 
ለማስቀመጥ ሲባል ነው፡፡መኖሪያ ቤቶች የእመነት መዘወተሪያ የእሰልምና 
አደባሮችዋ መሰጊዶች የሓይማኖት መጽሀፍት ወዘተ ታሪክ በብቃቱ ሚትም 
መሆናችው ነው፡፡

 አንድ የፈጠራ ስራ ሚቶሎጂ አዋቂ፡ ጆሴፍ ከምቤል(2009) 
የሚያስትምረው፡ ግለሰባዊ በራሱ ተሞክሮዎች ሥርዓት ፍርሐት ውበት 
አውጥቶ ሊናገራው የሚፈልገውን  በምልክቶች በመከናወናቸው አተረጓገማቸው 
ጥልቀት፡ ወደ ራሱ የሚያመጣው የሚያስተላልፈው መልእክት ጉልበት እሴት፡ 
ህያው ሚት ሳይገደዱ የሚቀበሉት ወደራሳቸው የሚያመጡት ነው፡በማለት 
ያስረዳል፡፡ እንደ ተጨማሪ የሚጠቀሱ ይህን ሃሳብ የሚጋሩት ደራሲዎች፡ 
ጄምስ ጆይስ እና ቶማስ ማን ይጠቀሳሉ (2010)

9.2 በርካታ የተሰነዱ  ጽሁፎች  ከተማ

 በሀረሪ ሥነ ጽሑፍ በዝርው ፅሑፎች ከጥንታዊው ያህያ ነስሩላህ 
ፈትህ መዲነተል ሀረር  ኪታቡል ፈራኢድ፤ በፊቂህ ጠዩቡል ወናግ አስደሪና 
አው አብዱራህማን አልሐራሺ  በሥነ-ግጥም የሼኽ አብዱማሊክ የዝክር 
ግጥሞች  ቡርዳ ቃሲዳ አልወትሪ፡ሼኽ ሐሺም ኢብን አብዱልአዚዝ፡ ‹‹ኪታቡል 
ሙስጠፋ››ፈትሑልራህማን መናቂብ ወዘተ…በቅርብ ጊዜ ከተፃፉ ግጥሞች፡ 
ኩቱቡል ፈቀር፤መስኖይ (ቀመር ሻሽ) ሀረር ጌይ ፈቀር መስኖይ ሒጋኝ፡ 
የአብዱልሐፊዝ  ከሊፋ  ሮባ ግጥሞች ኦሪቴይ፤ አዮ ነይልኝ፤ መሀመድ አብዱረሺድ 
ሁለት ግጥሞችና ከዚያ በኋላ ለተፃፉትም በርካታ ግጥሞች ከቀድሞው እስከ 
ዛሬው በቀጥታ ግጥሞቹ በጎንዮሹ (horizontal) የሚያስተላልፉት፡ መልዕክቶች 
እንደ ጥንታዊነታቸው ታሪክነታቸው በራሳቸውም ታረክ በአንዳ  ማዕቀፍ ህዝብ 
የስራባ እሳቤ ‹‹ናሽናል ሚት›› ሀረሪ (mind set up) ይቀርፃል፡፡ቴዎድሮስ ገብሬ 
እንዳሉትም ሚት የማህበረሰቡ እሳቤ ነው፡፡

 ከላይ ያነሳሁት ሀረሪው በስነ-ፅሑፋዊ ሚት (ጥንታዊ እምነት ታሪክ 
ጥናት) ሚቶሎጂ ከእስልምና ለመቀዳቱ የሼኽ አብዱማሊክ ‹‹ኑሮው ሰላማ›› 
የሼኽ ሐሺም ‹‹ሙሰጠፋ››ና መውሉድ በዚክር የሚቀርቡት አባድር ዳዋ 
ነቢ ኑሮው፤ ኢማሙ ሼለሜው፤ በየሰርጉና ዝግጅቱ እስከ  የከፍተኛ ሚት 
እስላማዊነት ልክ ጥንታዊዎቹ በፅሑፋቸው በሀረሪ ቋንቋ የመጀመር ባህሪይ 
አሁንም ሞቅ ባለ የኦሮምኛ ቋንቋም ዚክሩ ይቀርባል፡፡ 
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 ይበልጥም ዱሮ ዱሮ አዛውንቱ በኸጢብነት ያቀርቡት የነበረውን 
አሁን ወጣቶች በውብ ድምፅና በሚነዝር (individually) መስህብ መቅረብ 
ብቻ ሳይሆን የከተማዋ ወጣት አዳጊዎች በዚክር ማመንጨት የሚወዳደሩበት 
ሁነት ተፈጥሯል፡፡ እጅግ በርካታ የዝክር ክበቦች በተወዳዳሪነት የቀረቡትን 
ዝክር ይህ ፀሐፊ በዳኝነት ተሰይሞ እንደነበር ያስታውሳል፡፡ ድሮ ወንዱ ብቻ 
ያቀርበው ያመነጨው የነበረውን ዝክር ዛሬ ሴቶችንም በማሳተፍ እምነቱ 
እውቅ እስከ አጥንት ድረስ ጥልቀት የሚቱን (ጥንታዊነት) እስከ ዘመነኛነት 
እሳቤ ዘላቂነት እውነትነቱንና ውበቱን ያስተውሉታል፡፡ በተለይም የሀረሪ ነቢ 
ጋሮች በልዩ ሁነትና ኩነት ያጠኑታል ሚሰቲካል ሁነት እጅግ በመመሰጥ 
ከፈጣሪ ለመገናኛት አይናቸውን ጨፍነው ወይም ፊታቸው ወደ ግድግዳ ዞረው 
ይዘከርሩታል፡፡ የከበሮ ምቶች ራሳቸው ይለያሉ ባለ 2፡4፡8፡ ወዘተ አነዳነዶቹ 
የተለዩ ያጠኑት ብቻ የሚመቱት የሚያቀርቡት ነው፡፡

9.3 ፍቅርና ውበት ሁለንተናዊ ግጥምና ቅኔ

 በጥቅሉ የማስቀመጡ አንባቢ ሁለንተናዊ (theme) መልዕክቱን ስነፅሑፍ 
ፍቅርና ከተማዋ ሀረር አንድም ሶስትም ሆነው የሚቀርቡበት ውብ ግጥምና 
በአፃፃፍ ቴክኒክም ምርጥና ቃላትና ሀረጎች የቁልፍ ቃላት ድግግሞሽ በሁለተኛ 
መደብ (ንግግሮሽ) በሶስተኛ መደብ በቀረፃዋ የተሳካቸው የሚያደርጉበት ልክ 
አሁን ፊታችን ቆማ የምናያት የምታናግረን ጉብል ምስል ያህል በገፅታዋ  
ቀመር ሻሽ ሀረር ያሉትን ሁሉ እየተገለጸ ለምሳሌ ቀራኢፍ(ጫማ) ሜት(ብር) 
ዚቄህ(ወርቅ) ቤተሰቦቿ እናቷ አባቷ በእነሱ አማካኝነት ለቀመር ሻሽ ውቢቷ 
በውደሳቸው ይነሳሉ ይሞገሳሉ፡፡እንደ ሀረሪ ሚት (ኪነጥበባዊ መገለጫዎች) 
የሚሆኑት በርካታ ጭብጦች በመያዝ ኪነጥበባዊ ገፅታዋን  ያሳያሉና ቀልብ 
የሚስበውን ስንኞች በራሴ ምርጫ እየቀነጨብኩ ወደ አማርኛ ተርጉሜዋለሁ፡፡ 
እንግዲህ እንደ መገለጫ የሀረር ታሪክ ኢኮኖሚ ባህልና አስተዳደግ በፍቅረኛዋ 
አማካኝነት በስንኞች ይደረድርልናል፡፡ 

          ሀረሪው     ቀጥተኛ ትርጉም
ወሐቻቾው ወሐቺሌ ሙሉሓቾው   ኮረዶቹ ከኮሮዶቹም ምርጦቹ

ዘቢብ ቢሲያቾው ሀረር ጌይሌ ሩማንቢሲያቾው  ዘቢብፍሬዎቹ የሀረርጌይሩማን ፍሬዎች 

ተመኚት አንቂሔዋ ኑር አልቢሴዋ በስያቾው  ቀስቅሷትከተኛችበት  ትልበስትጎናፀፍ ብርሃኑን

ተልበስ ኑር ተልበስ ተልበስ ኑሪና    ብርሀኑን ትጎናጸፈው ትልበሰው ሁለም ፀዳሉን

አልቢሴ ኑር ወዳኢም ጀሚዕ ኑረና   አልብሳት ብርሃኑን  አልብሷት ለሁሌም ውበቱን
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 የሀረሪን ሚት (ጥንታዊ እምነት ጥናት) በእጅጉ ያተኮረ (more focused) 
ምንጭ ቱኹን ኪታብ (2010/2018) እትማን በተራ ገፅታዋ፡ ተረት ተረት ብቻ 
ገና አንባቢዎች በህሊና ሲያገናዝቡት (internalize) የሚረዱት ሲሆን እንዴት 
ለምን አንዴ?አልገባኝም? ብሎ በመጠየቅ የሚመለስው አይደለምና ለምን ቢባል 
መልሱ ታአምራዊነት የአላህ ችሎታና ፍቃድ ሁሉን የሚችለው አላህ ሁን 
ያለው ሁነት ሁሉ ሚት ነው፡፡ 

 በዚህ በያዝነው አውድ ኪነጥበባቱ እንደ ሀረሪ ሚት መገለጫዎችን 
ለመገንዘብ ቱኹ ኪታብ  በተለይም በሀረሪ ጋብቻ ምሽት ጨዋታዎች (ጡንሱስ) 
እንደ ዋና መገለጫው ወሊድ ቤተሰቦችን እናት አባትን ሙጋዶችን መስተጋብር 
መገለጫዎች ኪነ-ጥበባዊነት ውበትና የቤተሰቡ (compromizing) ዋሊ ዘልኻና 
ወሊ ዩኹኑሜል ያልዘፈነ ኋላ ላይ ብጹእ አይሆንምን በዘመነኛ ወጣትነት 
ስለሚወዳት ጉብል  ግጥም ያልገጠመ ነገ ተና ጎዲያ ወሊ (ብፅእ) አይሆንም 
ታሳቢነት እናቱ በዝክር ይገለፃል፡፡ ወሊነቱ በግጥም ልምምድ መሆኑ 
ዝክር በማመንጨት የወጣትነት ልምዱን ለዝክር ይጠቀምበታል፡፡ በቱኹን 
ኪታብ የሚት መገለጫዎች ጡንሱስ በሚለው መፈቀድ አለመፍቀድ የተቃርኖ 
ሁነት  ጡንሱስ ስላልተፈቀደ ሚሸት ላይ ጫና ያደረጉት እንደነበረ ከቱኹን 
ኪታብ ይነበባል፡፡

 የእንስሳትና ሰብአዊ ፍጡር በየታሪክ የሚከሰቱትን የነገሮች ሁነት 
ማብራራትና ወይም ደግነትን ያወድሳሉ፡፡

 ሮበርት ማዘከ የሚት አዋቂ የሚያበክሩት ደግሞ  በስፋት አፍሪካን 
ሚት ኤንድ ዋቅ ዜፍ ቲች በሚል ርዕሳቸው ሚት ሰብአዊ ፍጡርን በምድር 
ላይ ያለውን ኃይል  በእኩይ ነገሮች ላይ እንዴት እንደምንጭን ማገናዘቢያ 
ነው፡፡የአፈ ቃል ተረቶችም ሆኑ መሰል የሚት መገለጫዎች የእምነትና ልማድ 
ተፈጥሮን የሚገልፁ ናቸው፡፡ ጆሴፍ ከምቤልም የሚጨምሩት፡ተረቶችና 
ታሪክና ምሳሌዎች ከሚቶሎጂ ጋር ይገኛሉ፡፡ ሚት ግን ከነኚህ ተረቶች/
ታሪክና ምሳሌዎች ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው፡፡ እንደ ሚት አዋቂዎች 
በውል የተቀመጠው ሚት መንፈሳዊ መመሪያ ሲሆን ስልጣኔ ደግሞ ሚት ላይ 
የተመሰረተ ነው፡፡(ከምቢል ዮሴፍ) 

 የሚት ማገናዘቢያ ፅንሰ ሀሳብ እንደ ሌሎች እንደ ሚት መገለጫዎች 
የህዝቡ ፍትህና  እውነት ጋር በመኖር ፍላጎቱ ከእስልምና የመነጨ ነውና እኩይ 
ማገዝ፡ ሰናይ እንደ አብነት ማስተማሩ፡ የሚት አንድ ተግባር ለማስተማሪያ 
ግብአትነት (pedagogical) ገፅታው የአይነተኛ ሚት ተግባርና ጠቀሜታ ነው፡፡
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 በእርግጡ ሚቶች እሪዮ ውሪ በትረካ በሚቀርቡበት የአተራረክ ክህሎት 
ለታከለባቸው ከነ ሁነቱን መጨመር (improvisation) የማስተማሪያ መሳሪያነት 
የቀድሞ አባት ለልጅ የሚያስተላልፍበት በእሴት መቅረፅ ተግባሩ ነው፡፡ቱኹን 
ኪታብ እነኚህን ጭብጦች ሁሉ ይዛለች፡፡ እውቁ የአፍሪካ ፎክሎር አዋቂ፡ የሩዝ 
ፌንጋን ሀሳብ ከሀረሪው ይገናዘባል፡፡ ሚት-ሰብአዊ ፍጡር ከየት እንደመጣ 
ወዴት እንደሚሄድ ለምን እንደሚኖርና የሚተርክ ቅዱስ ትረካ ነው፡፡ የአለም 
ምልከታ ወርልድ ቪዥን ተደራሽ በባህሪው ኢማጅኔሽን ስላለው ታሪክ በሌላ 
አቀራረቡ ንግግር/ታሪክ ነው፡”

 በአንድ የሥነ ፅሑፍ መዝገበ ቃላት መፍቻ መሰረት ቢፈጠር ሥራ 
ደራሲዎችና ሚት መስተጋብር ሲገልፁጥንታዊ (classical) ፅሑፎች ተዘጋጅቶ 
የተቀመጠ  ሚቶሎጂ አላቸው፡፡ ሌሎች ሀሳባቸውነን የሚያራምዱባቸው 
በመፍጠር አለበለዚያም እምነታቸውን የሚገልፁላቸውን ሚት እንደ መሳሪያ 
(vehicle) ለመፍጠር ጠንካራ ፍላጎቱ እድለኛ አድርጓቸዋል፤ ጥንታዊ 
ገጣሚዎች በተለይ ሮማውያኑ ወይም ግሪካዊያኑ በአብዛኛው በሚት ይደገፋሉ፡ 
በአነስተኛም መጠን ቢሆን በጀርመንና ግብፆች ይጠቀማሉ፡፡ እንግሊዛዊው 
ዊሊያም ብሌክ በበኩሉ ከልማዳዊው የሚዛመዱትን ሚቶች ፈጥሯል፡፡ በዚሁ 
ያሳየ ፅሑፍ በቃላት መፍቻ የሚያስነብበው አብዛኞች ሚት ወይም ሚት 
መስሎች (quasi myth) የተፈጥሮን ስርዓት ወይም ሌሎች ተራ መገለጫዎች 
ናቸው፡፡ (የስነ-ፅሑፍ ፅንሰ ሀሳብ መዝገበ ቃላት ) ደራሲዎች የአንዳች ሁነት 
/ኩነት ትረካ ላይ በአንዳች አስቸጋሪ የተወሳሰበ ኩነት ለመግለፅ በአንዳች 
ከፍተኛ ሃይል አማካኝነት ችግሩን የሚፈቱበት የሚመሳሰልበት ጥንታዊውን 
ዳስ ኤክስማኪና  በማብራሪያቸው ደራሲዎች ያመካኛሉ፡፡

 በሀረሪ ሥነ ጽሑፍ በዝርው ፅሑፎች ከጥንታዊው ነስረላህ ፈትህ 
መዲነተል ሀረር  ኪታቡል ፈራኢድ በፊቂህ ጠዩቡል ወናግ አስደሪና አው 
አብዱራህማን አልሐራሺ በሥነ-ግጥም የሼኽ አብዱማሊክ የዝክር ግጥሞች 
ሼኽ ሐሺም ኢብን አብዱለዚዝ ‹‹ኪታቡል ሙስጠፋ››ፈትሑልራህማን መናቂባ 
ወዘተ… በቅርብ ጊዜ ከተፃፉ ግጥሞቸ ኩቱቡል ፈቀር፤መስኖይ (ቀመር ሻሽ) 
ሀረር ጌይ ፈቀር መስኖይ ሒጋኝ የአብዱልሐፊዝ ከሊፋ ሮባ ግጥሞች ኦሪቴይ 
አዮ ነይልኝ መሀመድ አብዱረሺድ ሁለት ግጥሞችና ከዚያ በኋላ ለተፃፉትም 
በርካታ ግጥሞች ከቀድሞው እስከ ዛሬው በቀጥታ ግጥሞቹ በጎንዮሹ (ሆሪዞንታል) 
የሚያስተላልፉት መልዕክቶች እንደ ጥንታዊነታቸው ታሪክነታቸው  ማዕቀፍ 
ህዝብ የስራ እሳቤ ‹‹ናሽናል ሚት›› ሀረሪ (ማንድ ሴት አፕ) ይቀርፃል፡፡ 
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 በዝርው የስነ-ፅሑፍና በተለይም በስነ-ግጥሙ ኪነ-ጥበባዊ ውበት 
በሁለት ማጣቀሻዎች መፅሐፎች ሀረር ጌይ ፈቀር ቲመስኖይ ሂጋኝ(1988) 
ሁለተኛ በቅርቡ የታተመው ቱኹን ኪታበ (2010/2018) የሀረሪ ሚት መረዳት 
ይቻላል፡፡ በሀረሪው የእድሜ እድገት አመከንዮ ዋሊ (አርቲስት /ዘፋኝ) ያልሆነ 
ወሊ (ብፅእ) አይሆንም የሚለው እሳቤ ራሱ ጥንታዊ አለም አቀፍ ሥነልቦናዊ 
እድገትና ታሪክ ያገናዝባል፡፡ የሀረሪ ሚት መገለጫዎች በጭብጦጫቸው ዘርፈ 
ብዙ መሆናቸው አንድ ባህሪያቸው ማሳያው ኪታቡል ፈራኢደድ እስልምናን 
ሌሎች መስክ (ኢንተር ዲሲፕሊነር) አይነት በሀረር ጌይ ፈቀር መስኖይ ሂጋኝ 
አንድ መድብል አቅራቢው አሥራ አንድ ጭብጦችን የሚገልፅ ትንሽ መፅሐፍ 
እጅግ ብዙና ሰፊ ወይ እቀፍ ቱኹን ኪታቡም የሀረሪን ሚት ገላጭ የሆኑ29 
ርዕሶች በሀረሪ እን በእንግሊዘኛ በጣም ብዙ የቀረቡ ሲሆኑ ከያዝኩት ርዕስ 
የሀረሪ ሚት በራሳቸው (ፐርሴል) የሚጠቀሱ ቀርቧል፡፡

 ሀረሪው በስነ-ፅሑፋዊ ሚት (ጥንታዊ እምነት ታሪክ ጥናት) ሚቶሎጂ 
ከእስልምና ለመቀዳቱ የሼኽ አብዱማሊክ ‹‹ኑሮ ሰላማ›› የሼኽ ሐሺም 
‹‹ሙሰጠፋ››ና ሞውሉድ በዚክር የሚቀርቡት አባድር ዳዋ ነቢ ኑሮ ነቢ 
ኢማሙ ሼለሜው በየሰርጉና ዝግጅቱ እስከየከፍተኛ ሚት እስላማዊነት ልክ 
ጥንታዊዎቹ በፅሑፋቸው በሀረሪ ቋንቋ የመጀመር ባህሪይ አሁንም ሞቅ ባለ 
የኦሮምኛ ቋንቋም ዚክሩ ይቀርባል፡፡ ይበልጥም ዱሮ ዱሮ አዛውንቱ በኸጢብነት 
ዜሰቀርቡት የነበረውን አሁን ወጣቶች በውብ ድምፅና በሚነዝር (ኢንድጃፒካሌ) 
መስህብ መቅረብ ብቻ ሳይሆን የከተማዋ ወጣት አዳጊዎች በዚክር ማመንጨት 
ሁነት ተፈጥሯል፡፡ እጅግ በርካታ የዝክር ክበቦች በተወዳዳሪነት የቀረቡትን 
ዝክር ይህ ፀሐፊ በዳኝነት ተሰይሞ እንደነበር ያስታውሳል፡፡ ድሮ ወንድ ብቻ 
ያቀርበው የመነጨው የነበረውን ዝክር ዛሬ ሴቶችንም በማሳተፍ ጠእምነቱ 
እውቅ እስከ አጥንት ድረስ ጥልቀት የሚቱን (ጥንታዊነት) እስከ ዘመነኛነት 
እሳቤ ዘላቂነት እውነትነቱንና ውበቱን ያስተውሉታል፡፡ 

 እንደ የጥንታዊቷ ግጥም መስኖይ (ቀመር ሻሽ) የራሷ ሁልለንተናዊነት 
ምሳሌ ናት፡፡ መስኖይ ግጥም ዊቂር   ሆኖ በ167 እስታንዛዎች ታሪክን ባህልን 
እምነትን ፍቅርን ወዘተ ውብ በሆነ ቋንቋ ታሳያለች፡፡ የግጥሙ ፅሑፍ ቴክስት 
አው አህመድ ሻሚ (ኡመር) ለአህመድ ዘከሪያ ሲያበረክቱለት አንድ ሁለት 
እስታንዛዎችን ሲያነቡላት ደስታዮን የምገልፅበት ቋንቋ አልነበረኝም፡፡ ከቢር 
አብዱልሙሂሚን ግጥሞችን አው አህመድ ሻሚ እንደሰበሰቧቸው ሲያስረዳን 
እሱም በበኩሉ ሀረርጌይ ፈቀርን ሰብስቦ ኃላፊነቱን ተወጥቷል፡፡
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 በዚህ ፀሐፊ እንደ ሀረሪ ሚት (ኪነጥበባዊ መገለጫዎች) የሚሆኑት 
በርካታ ጭብጦች በመያዝ ኪነጥበባዊ ገፅታዋን ብቻ ያሳያሉና ልብ የሚስበውን 
ስንኞች በራሴ ምርጫ እየቀነጨብኩ ወደ አማርኛ እተረጉመዋለሁ፡፡ መጀመሪያ 
በጥቅሉ የማስቀመጡ አንባቢ ሁለንተናዊ (theme) መልዕክቱን ስነፅሑፍ 
ፍቅርና ከተማዋ ሀረር አንድም ሶስትም ሆነው የሚቀርቡበት ውብ ግጥምና 
በአፃፃፍ ቴክኒክም ምርጥና ቃላትና ሀረጎች የቁልፍ ቃላት ድግግሞሽ በሁለተኛ 
መድብል ንግግሮሽ በሶስተኛ መደብም በምልልስ ቀረፃዋ  የሚያደርጉበት ልክ 
አሁን ፊታችን ቆማ የምናያት የምታናግረን ጉብል (ወሬጊት) ያህል በገፅታዋ  
ቀመር ሻሽ ሀረር ያሉትን ሁሉ አለት ቀራኢፍ(ጫማ) ሜት(ብር) ዚቄህ(ወርቅ) 
ቤተሰቦቿ እናቷ አባቷ በእነሱ አማካኝነት ለቀመር ሻሽ በመውሰዳቸው ይነሳሉ፡፡ 
ይሞገሳሉ፡፡ እንደ መገለጫ የሀረር ታሪክ ኢኮኖሚ ባህልና አስተዳደግ በፍቅረኛዋ 
አማካኝነት በስንኞች ይደረድርልናል፡፡ 

     ሀረሪው       ቀጥተኛ ትርጉም
ወሐቻቾው ወሐቺሌ ሙሉሓቾው         ኮረዶቹ ከልጃገረዶቹ ምርጦች

ዘቢብ ቢሲያቾው ሀረር ጌይሌ ሩማን ቢሲያቾው        ዘቢብ ፍሬዋ የሀረር ጌይ ሩማን ፍሬዎች 

ተመኚት አንቂሔዋ ኑር አልቢሴዋ በስስቾው        ፀዳለን ትልበስ ትጎናፀፍ ብርሃኑን

ተልበስ ኑር ተልበስ ተልበስ ኑሪና          ብርሀኑን ትልበሰው ሁሌም ፀዳሉን

አልቢሴ ኑር ወዳኢም ጀሚዕ ኑረና         ቀመሮ ሻሽአልብሷት ሁሌ ብርሃኑን

 የሀረሪን ሚት (ጥንታዊ ታሪካዊትናት) በእጅጉ ያተኮረ (more focussed) 
ምንጭ ቱኹ ኪታብ 2010/2018 በተራ ገፅታዋ ተረት ተረት ገና አንባቢዎች 
በህሊና ሲያገናዝቡት (enterprise) የሚረዱት እንዴት ለምን አንዴ?አልገባኝም? 
ብሎ በመጠየቅ የሚመለስ መልሱ ታአምራዊነት የአላህ ችሎታና ፍቃድ ሁሉን 
የሚችለው አላህ ሁን ያለው ሁነት ሁሉ ሚት ነው፡፡
ከላይ የተጠቀሰው ከአስማዕዲን በሪ እስከ ሹሉም አህመድ የደረሰው ከበሮ የአላህ 
ችሎታ፤በአው ዙልቀርኒን ትረካም ሚስጥሩን የተነፈሰበት ቦታ ላይ የበቀለው 
የከረቡ መምቻ ዱላ ከበሮው ድምፅ አው ዙልቀርኒን አጩ? የሚል ድምፅ 
መሰማቱ ተጠቅሷል፡፡ እነኚህ ሁለቱ ትረካዎች ሚት በራሱ አንድ ነገር(perse) 
አጭርና የአላህ ተአምራት ለሚገነዘብ ምሳሌ ናቸው፡፡ በአጭሩ ሁለቱ ትረካዎቸ 
ጥልቀት ምጥቀት ተአምራት ሚት ናቸው፡፡ በዚህ በያዝነው አውድ ኪነጥበባቱ 
እንደ ሀረሪ ሚት መገለጫዎችን ለመገንዘብ ቱኹን ኪታበ በተለይም በሀረሪ 
ጋብቻ ምሽት ጨዋታዎች ጡንሱስ እንደ ዋና መገለጫው ወላጅ ቤተሰቦችን እናት 
አባትን ሙጋዶችን መስተጋብር መገለጫዎች ኪነ-ጥበባዊነት ውበትና የቤተሰቡ 
(compromising) ዋሊ ዘልኻና ወሊ ዩኹኑሜል በዘመነኛ ወጣትነት ስለሚወዳት 
ግጥም ያልገጠመ ነገና ተነጎደያወሊ (ብፅእ) አይሆንም ታሳቢነት እናቱ በዝክር 
ይገለፃል፡፡ 
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 ወሊነቱ በግጥም ልምምድ መሆኑ ዝክር በማመንጨት የወጣትነት 
ልምዱን ለዝክር ይጠቀምበታል፡፡ በቱኹን ኪታብ የሚት መገለጫዎች ጡንሱስ 
በሚለው መፈቀድ አለመፍቀድ ጡንሱስ ስላልተፈቀደ ሚሸት ላይ ጫና ያደረጉት 
ሁነት ማሳያ 

ሁላ ቢላሽ ሀበሪ ኸሽ ቢላሽ     ሀሩ ቢላሽ ጌጡ ቢላሽ

አሚር ቀሐት ፈቀር ቀሬሽ ሙራድዋ      የንጉሱ ልጆች ጨዋታው ቀረሽ ሙሽሪቷ

 ከአጥር ሆነው የተጫወቱት ወጣቶች ሙሽሪት አባትዋን ያሳመነችበት 
ወጣቶችም አዎ ዋሊ ያልሆነ ወሊ (ብፅእ) አይሆንም ደምድመዋል፡፡ በመጨረሻ 
የሀረሪ ቋንቋ ጥበብ ነው ሀረሪ ሉኃ ሒክማንታ ትረካና ሙሉውን በመተርጎም 
የጀመርኩትን ርዕስ ልቋጨው፡፡

 አንደ ጊዜ በአንድ ብፅእ (ወሊ) በሆኑ ሼኽ መኖሪያ ቤት ሰርግ ነበር ሼኹ 
በህዝቡ በጣም እውቅና የሚከበሩና ብፅእ ነበሩ፡፡ በሰርግ ቤታቸው ጨዋታና 
ጭፈራ ዳንኪራ የሚታሰብ አይደለም፡፡ ወጣቱ ቡድን ግን በጨዋታ ጭፈራ 
ዳንኪራ ሰርግን የሚፈልጉ ነበሩ፡፡ 
ከዚህም እንደ ወጣት ‹‹ዛሬ ሰርግ ቤት ሄደን ለሊቱ እስኪነጋ ድረስ ስንጨ
ፍር እናድራለን፡፡
 

‹‹አ.አ›› ጓደኞቹ ‹‹ሼኹ አሉ እኮ›› 
አትታስቡ አትጨነቁ እንሂድ እንሂድ

ልክ ከኢሻእ ሰላት በኋላ ሼኺው ወደ መካ በመሄድ ይፀልያሉ፡፡ ሀረር ውስጥ 
ነበር፡፡ ወደ ግቢ መግቢያ በር ላይ  ቆሟል፡፡ አንድ ድምፅ ይሰማል፡፡

አሚኔይ አሚኔይ ዋ አሚኔይ አሚንዋ
ሚን መክካ በሪቤ ያሽ ዱዋእ

መሰቤይ አሚን አሚን ዋ አሚን
በመካ ላየ ም ዱዋእ ለምን ያደርጋሉ?

 ወጣቱም ከእርሶ ጋር አሚን በማለት አጅባለሁ፡፡ ሼኹ ተደናገጡ፡፡ 
ምንድነው ያልከው ብለው ጠየቁ? ዱዋኡ ምንድነው እስኪድግሙት፡፡ ሼኪውም 
ደገሙት ዋናውን በር ከፍተው መከታችን መቆማቸውን አስተውለው ምንድነው 
ይሄ? 
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 9.4 ዋሊ  ዛልኻና  ወሊ  ይኹኑሜል

 ድምፃዊ ያልሆነ ብጹእ አይሆንም አባባል ሀረሪውን ወጣትነት ሙዚቃ 
አፍቃሪነት በእድሜም እየጫመሩ ሲሄድ አላህን የማገልገል ጎዳና መግባቱ 
እድገቱ ነው፡፡ የሀረሪው ሙዚቃ ራሱ ከመንፈሳዊው የእስልምና እምነት 
ጋር የሚጣመርበት አገላለፅ አለው፡፡ የሀረሪ ሙጋድ በአረፋ ዝግጅት ፍቅርን 
ጓደኝነትን ያሞግስና ወደተውበት እንደሚመለስ ያጠፋሑትን፡ ይቅር በለኝ 
አላህን መማፀን ፍቅረኛውን ሲያሞጉሱበት በእያንዳንዱ አሥር መስመር ግጥም 
ውስጥ እውነትነቱን ፍቅረኛው እንድታምነው የሚምልና የሚያጸኑት  ውስጥ 
እውነትነቱን በእስልምና እምነት አድማስ ውስጥ እውነቴን እመኚኝ ለማበከር 
ነው፡፡ በዚህ በያዝኩት ርዕስ እንኳን ዘፈኑን (ፈቀር) ላይ በማቶከር ሚቱን 
ጥንታዊነቱን አወራዋለሁ፡፡ 

 የሀረሪው ሙጋድ የፍቅር መግለጫ ግጥምና ቅኔዎች ጥንታዊና ዘመነኛ 
ናቸው፡፡ ለተለያዩ ጉዳዮች የተለያዩ ግጥሞች አሉት፡፡ ለሙዚቃ (ፈቀር) ራሱ 
መግለጫ የሚሆኑ የራሱ ግጥሞችና ከፍተኛ ቱክረት እንደሚሰጡት ከቢር 
አብዱልሙሂሚን በቅርቡ ብዙ ደክመውበት ያሰባሰቡት የግጥም መድብላቸው 
ጥንታዊ ናቸውና የሀረሪን ሚት ከሥነፅሑፍና ውበት ገላጭነት ብቃት 
አላቸው፡፡ በመጀመሪያ የሀረሪው በፈቀር (ሙዚቃ/ዳንኪራ) ያለው አመለካከት 
ጥንታዊነቱን የሚገለፀው አክብሮት ደረጃው ነው፡፡ 

 ፈቀር ጊድረዞሌ    የዘፈንን ፍቅርና አድናቆት
አወል ኡሱእ ኪታብቤን ከተቤው  የድሮ ሰው በመፅሐፍ አኖረው

 ይህ ቁም ነገር የቃል ትውፊት (ስነ-ቃል) በድምፅ የሚትና ከአባት ወደ 
ልጅ ቢሆንም ወደ ፅሁፍ ደረጃ በከፍታ መፃፍ አንዳች ጠቀሜታ እንዳለው 
ከመጥፋት ከመውረድ ከመረሳት ማዳኑን አስተውሉት ያልተፃፈ ይረሳል የተፃፈ 
ይወረሳልን የቆየ አገናዛቢ ባህልነቱን ብቻ ሳይሆን የቋንቋ አዋቂዎች ለተፃፈና 
ለተቀመጠ ጉዳይ ፈርጀብዙነቱን አጠንክረው የሚያስረዱት የማስቀመጥ 
የማኖር የማቆየት እድገት መሆኑን ስልጣኔ እንደ ታሪክነት እና ፕሮፌሰር 
ዳሌቦ ጌታሁን በቅርቡ በአድናቆት ያስቀመጡት ሰነዶች የሥልጣኔ መግለጫ 
ነው፡፡ ይህንኑ የሀረሪ ሚት ያፈቀርነው ማድነቅ ሞገስና ወደ ውስጥ ለራሱ 
የሚነግርበትን ሱስ መሆኑን ሁሌም የሚፈልጉት ምግብ መሆኑን ገላጭ ስንኝ 
ይኸው



ሚት የማህበረሰቡ አስተሳሰብ ስርአት ነው

ባለ ሺ ተምሳሌትና ሺ ሚት ከተማ

75

    ሀ ረ ር       አማርኛ
ፈቀር ጊዲሪንታ    ዘፈን ክቡርነቱ
ዘይቲ ሐደጊንታ    የማይተው ነው
ዪቃዛልሌ ሖጂ ዘይቲሐደጊንታ   ለሚያውቀው የማይተው ነው

 በእርግጡ ወጣትነት ለውጥ ስሜት እምቅ ኃይልነት ፍንትው ብሎ 
የሚወጣው በስነ-ግጥሙ ዘፈን ነው፡፡ ፍቅርን ፍላጎትን የሚሰማውን ፓፒረስ 
አዝ አቨር ፍሎው ኢሞሽን የሚገልፅበት ለመሆኑ ከዚህ በታች ያሉ ስንኞች 
ያሳዩታል፡፡

  ዋሊዋለላ      ዘፋኝ በዙረቱ
የቁፍላ ቀበጣ      የሚዘጋው አጥቶ
ዋሊ ጋርዞ ኩፉትዞ ሐደራ    የዘፋኝ ቤቱ ክፍቱን አደረ
ሐይዮ ዋሊ ኹኑ     አዳራ ዘፋኝ ሁኑ
ዋሊ ዘልኻና ወሊ ዩኹሜል         ዘፋኝ ያልሆነ ብፅእ አይሆንም
 
 የዚህ ሁሉ ቁርጥ ውሳኔ ደግሞ ፍቅሩ ሀረሪው የሙዚቃውና ዘፈኑ 
እሳቤ ከዚህም አለፍ ብሎ ዘፋኝነቱ ጠቃሚነቱን አበክሮ የሚያስረዳን የወጣቱ 
እሳቤና የሙዚቃ /ዘፈን ስሜቱ ከአንድ ከህይወትና እምነት ጉዳይ ጋር እንዴት 
እንደሚጣመር ያስተውሉታል፡፡

  ሀረሪ         አማርኛ
ጃሊዮይ ዘላያ     ፍቅሬ ሆይ ያላለ
መካ ያሼል     መካ አይሄድ
መዲና ዩሑሬል    መዲና አይደርስ
ይሰግዴል ዪገቤል    አይሰግድ አይመለስ

 ከዚህ የፈቀር /ዘፈን/ ፍቅር ሲገልፀው ደግሞ ጥንታዊው ባለ ሚት 
ጥንታዊነቱ በዘላቂነት ይበልጥ ዘመነኛ ሲሆን አድናቆቶችን ያውቀዋል ፡፡
ፈቀር የንቃት የዘፈን/ፈቀር አስጨናቂነቱን ያሳየናል፡፡

ፈቀር ቦዝ ቦዝ ያሻለል   ዘፈን ያንበዛብዛል
ቁፉል ጋር የትኪፍታል  ዝግ ቤት ያስከፍታል
ዚጦኝዞ ሐጃ    ጥሩውን ደግሞ ተመልከት
ዚኜአው የነቅሐል   የተኛውንም ማንቃት 
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 በአበይ መልእክቱ በማህበራዊ ጭብጡ /ዘፈን/ ሙዚቃ ፈቀር የአንድ 
ህዝብ መለያውና አንደኛውም መሰረቱ እንደሆነ ከዚህ መሰረቱ የሚመነጨው 
አርኪነቱ ስሜታዊነቱ በመግለጫነቱ የባህል አብይ ግብአትነት እንዲህ 
ያስተውሉታል፡፡

 ፈቀር ዘሌላ ኤለ    ዘፈን የሌለው የለው
 ፈቀር ዘሌላማ    ዘፈን የሌለውማ
 አሳስ ኤላ    መሰረት ዬለው

 ታድያ ከዘፈነው ከተጫወተው በምርጥ ግጥሞቹ በውበቱ አንዴ ሰምተው 
የሚረሱት ሳይሆን በውበቱ እውነትነቱ ዘላቂነቱን አስተውለው የሚመነጭ 
ጥንቃዊው በመቀኘቱ ብቻ ሳይሆን በመደርደሩም እንዲሆን በራሱም ግጥም 
ፍንትው ብሎ ይቀርባል፡፡

 ፈቀር ይሲባበርበኝቤ          ዜማዮ ከሚሰባበርብኝ   

 ቆበዮ ዪሲህቂበኝቤ               እኩያዮ ከሚስቅብኝ  

 ሳሳ ወስፊሎቲዞ                ሰላሳ ወስፌ ሎቲ  

 አንገቴቤ የቦበኝ                በአንገቴ ይግባብኝ

 ደድኸሹ አይኩኑሻ መፎያን ኸተሬኝ      ፍቅርሽን ምን ላድርገው እርጋታውን ነሳኝ

 አዌጋርቤምመፎያ መትጌበል ኸተሬኝ አባት እናቴ ቤት መረጋጋትን አሳጣኝ
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ምእራፍ  አስር 

                                         10. መድረሻ

 ሚት የጥንታዊ እምነቶች ጥናት በራሱ ረቂቅ ሀሳብ ነው፡፡ እምነት 
ይፈልጋል ከጥናትም በመነሳት ከጉዳዮች ጋር ማገናዘብ ይሻልና ጥንቃቄው 
ከረቂቅነቱ ጽንሰ ሀሳብ ጥልቀት ስለአለው ነው፡፡ ሲቀድምም ከመንደርደሪያው 
ጥልቅ ፎክሎር ከነዘውጉ መረዳቱን ግዴታ ሚት አቃፊው መስክ ሚቶሎጂም 
በፎክሎር ማእቀፍ ውስጥ በቃላዊ (verbal) ቁሳዊ (material)ና በልማዳዊ 
(customary) በአንዳንድ ተመራማሪዎች በተጨማሪ ሀገረ ሰብአዊ ትውን 
ጥበባት (performing art) ፎክ አርት ይጨምሩበታል፡፡ እንግዲህ የሀሳብ 
ፍሰቱ ከአጠቃላዩ ፎክሎር ወደ ሚቶሎጂ ወረድ ብሎ ወደ ሚት ለዚህ ለተያያዘ 
ነው ውይይት አቃፊው ፎክሎር በዛው የሚያውቀው ስነ-ቃል (verbal arts) 
ተረቶች አፈታሪክ ምሳሌያዊ አነጋገር ወግ  የዘፈን ግጥሞች የልጆች ጨዋታ 
እንቆቅልሽና ሚት ይይዛል፡፡ ይበልጥም ወደ ተረቶች በጥልቀት መዳሰስ ግድ 
ነው፡፡ 

 ሚትን በተራና ለማንም ግንዛቤ በሚመች መግለጫ ለማስቀመጥ 
ሚትና ትርጉማቸው ለአንድ ህዝብ ባህል እንዴት እንደሚጠቅሙ ያሳያል፡፡ 
የእንስሳትና ሰብአዊ ፍጡር በየታሪክ የሚከሰቱትን የነገሮች ሁነት ማብራራትና 
ወይም ደግነትን ያወድሳሉ፡፡ ሮበርት ማዘከ ደግሞ በስፋት አፍሪካን ሚት ኤንድ 
ዋቅ ዜፍ ቲች በሚል ርዕሳቸው ሚት ሰብአዊ ፍጡርን በምድር ላይ ያለውን 
ኃይል በእኩይ ነገሮች ላይ እንዴት እንደ ሚመነጭ ማገናዘቢያ ነው፡፡

 የአፈ ቃል ተረቶችም ሆነ መሰል የሚት  መገለጫዎች የእምነትና ልማድ 
ተፈጥሮን የሚገልፁ ናቸው፡፡እንደ ጆሴፍ ከምቤል ተረቶችና ታሪክና ምሳሌዎች 
ከሚቶሎጂ ጋር ይገናኛሉ፡፡ ሚት ግን ከነኚህ ተረቶች/ታሪክና ምሳሌዎች ከፍተኛ 
ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው፡፡ እንደ ሚት አዋቂዎች በውል የተቀመጠው ሚት 
መንፈሻዋ መመሪያ ሲሆን  ስልጣኔ ደግሞ ሚት ላይ የተመሰረተ ነው፡፡(ከምቢል 
ዮሴፍ) የሚት ማገናዘቢያ ፅንሰ ሀሳብ እንደ ማጠቃለያ የዘመነኛ ሚት ማለትም 
ጥንታዊው ከግሪክ ከሮም ወ.ዘ.ተ ወዲህ ያለው ሚት በአይነቱ በተግባርና 
በጠቀሜታው ከዘመነኛ የሀረሪ ሚት ጋር በሚገባ ይገነዘባል፡፡ ከላይ የቀረቡት 
ትንታኔዎች በዚህ መርህ ላይ የተመሰረቱት ናቸው፡፡ለመጀመር ያህል የሚት 
አንድ መገለጫ ባለሺ ገጽታ ጀግና እንደ ሚት በዚህ መፅሐፍ በሁለት ጀግኖች 
ተገልፆኣል፡፡ 
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 በሁለቱም ጀግኖች ቀዳሚ በኢማም አህመድ አልጋዚ በመጨረሻው 
አሚር አብዱላሂ የተገለፀው በፅንሱ ሀሳብ መንደርደሪያው የእንቅስቃሴ ችግሮችን 
የመለየት ምን አልባትም ችግር ልየታ (problem identification(በዚህ አውድ) 
ነጠላ (separation) በሚቀጥለውም አካሄድ (intention) መንቀሳቀስ በሶስተኛው 
ደረጃም በመሳካቱ መመለሱ በዚህ አውድ (return) ይገነዘቡታልና ፀሐፊው 
በዚህ አካሄድ 3 ደረጃዎች ሁለቱን ጀግኖች ተንትኗል፡፡ ኢማሙ ከውስጥ 
ሹኩቻዎችን ስልጣን ሽሚያ ከሱልጣኔቱ ሀረር የደገኞቹ ሀረርን በመያዝ ሙከራና 
ፍላጎት በሙሉ ልብ ወደ ዘመቻ ገብተው  ሰሜናዊ ኢትዮጵያ በዘመቻ ለመላ 
ኢትዮጵያ ትሩፋት የሆነ ፍሬዎችን ያስመዘገቡና ወደ ህዝቡ መመለሱ (return) 
በሚስታቸው ባቲ ድል ወንበራ አማካኝነት ተቃዋሚዎች አውራ በአሚር ኑር 
በባቲ ድል ወንበራ ጋብቻ ይበልጥ ተሳክቶ ትልቁን ሚት የፈጠረው ስኬት 
የሀረሪ አጥር ግንባታ አሚር ኑር ተሳክቶላቸው አሚሩ ራሳቸውም የሀረሪ 
ሚት ጀግና ሌጀንድ ሆኗል፡፡ ባለ ብዙ ገፅ ኢማም ሃይማኖት፤የፖለቲካ የሚል 
ታሪክ ወታደራዊ የአስተዳደርና ባህላዊ ማዳበር የትምህርት አካሄዳቸው ነበር፡፡ 
በዚህም ከ16 ዓመት በላይ በመሪነት መቆየት ከሚት በላይ በስፋቱ የሚቶሎጂ 
መገለጫ ያደርጋቸዋል፡፡ወራሪ የሚለው ፅንሰ ሀሳብ እንደ ኢትዮጲያ የታሪክ 
ሉአላዊነት ማስከበሩ ታሪክ እንደ የውጪ ሰው ከምስራቅ እስከ ሰሜኑ 16 
ዓመት መቆየት የማይሆን ነው፡፡ 

 የመጨረሻው የሀረሩ አሚር አብዱላሂ ባለ ሺ ገፅታ ጀግና የሚት 
መገለጫ ናቸው፡፡ አሚሩ ከነበረባቸው የውስጥ ቅራኔ ከውጪዎች የግብፆችና 
የኃያላን መንግስት ጫና በተለይም የሚኒሊክ ሀረርን ካልያዝኩ ሩጫና አሚሩ 
እንደ (separation) መለየቱ ሆኖ በሙሉ ልቦና ወደ ጦርነት የገቡበትና በኋላም 
ለሀረር የቀመሩት ባለ 14 ነጥብ ፓኬጆች በውጪዎች አማካኝነት ሀረር ላይ 
የደረሰውን የኢኮኖሚ የባህል ሪፎርም ላይ ብክነት ያገኙበት ምልሰት በመሆኑ 
ጀግንነቱ ታሪክና ሚት መሆናቸውን ባለብዙ ገፅታ ጀግና ያደረጋቸው ሚሊተሪ 
አስተዳደር የኢኮኖሚ ፓኬጆች በተለይም ባህላዊ ታሪካዊ ሁነት ተሳታፊነታቸው 
ነው፡፡ የውጭ ጫና ባህልና ኢኮኖሚ ጫና መቋቋም ብክነት ነው፡፡ እነኚህ ሁለት 
የጀብድ / adventure/ ለሺ ገፅታ ጀግንነት ለሀገር ለሃይማኖት ለባህልና ታሪክ 
የሚደረገው ሁነትና ኩነት ኢማሙን አህመድ ኢብራሂም አልጋዝና አሚር 
አብዱላሂ በታሪክ በትሩፋቶቻቸው ይገነዘቡታል፡፡ 

 ሌሎች እንደ ሚት መገለጫዎች የህዝቡ ፍትህና እውነት ጋር መኖር 
ፍላጎቱ ከእስልምና የመነጨ ነውና እኩይ ማውገዝ ሰናይ እንደ አብነት 
ማስተማሩ የሚት አንድ ተግባር ለማስተማሪያ ግብዓትነት (pedagogical) 
ገፅታው የአይነተኛ ሚት ተግባርና ጠቀሜታ ነው፡፡ 
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 በእርግጥ ሚቶች እሪዮ ውሪ በትረካ በሚቀርቡበት የአተራረክ ክህሎት 
ለታከለባቸው ከነሁነቱን መጨመር (improvisation) የማስተማሪያ መሳሪያነት 
የቀድሞ አባት ለልጅ የሚያስተላልፍበት በእሴት መቅረፅ ተግባሩ ነው የሚለው 
የሩዝ ፌንጋን ሀሳብ ከሀረሪው ይገናዘባል፡፡ 

 ሚት በአጠቃላይ የሀረሪ ሚት በተለይ ክቡር ለሆነው ጋብቻ ያለው 
አመለካከት ከፍተኛ በመሆኑ ወጣትቷን የመዳር ባል ጋር የሚጣመድ ከተጋቡም 
በኋላ ጋብቻው ዘላቂና የደስታ እንደሆነ ኢኮኖሚና ሌሎች ተግዳሮቶችም በሚት 
ትረካዎች ፍንትው ተደርገው የተቀመጡ ለማንኛውም ዘመንና ትውልድ 
ጠቀሜታቸው ዘመነኛነታቸው ከፍተኛ ነው፡፡ 
  
 ከላይ እንዳነሳሁት ሚት የመነሻ ሀሳብ ከፎክሎር የታሪክና ባህል 
ይነሳል፡፡ ቀደም ብዬ በሀረር ላይ ባደረግሁት የባህል ምርምር ሥራ ከተማይቱ 
የተምሳሌት (symbols) በሚገባ ተገንዝባለሁ፡፡ አሁን ደግሞ ይበልጥ እየቀረብኳት 
እየተረዳኋት ከተማይቱ የሚት (ጥንታዊ እምነቶች) ከተማ መሆኗን ይህም 
እምነት ግልፅ የሚሆነው ሚቱ ከእስልምና መቀዳቱ ነው፡፡  አንዳንድ ምሳሌዎችን 
ልስጥ እንደ መድረሻ ሀሳብ ባቀርብ ደስ ይለኛል፡፡ የከተማይቱን ፍቅርና ከፍተኛ 
ስሜታዊ ቁርኝት ወደ ጥበቃ የሚያደርሰው ሁሉን ነገሮች መከታተል ጀእፈር 
ሀርደዞ የሚለው አንዳች የማይፈለግ ፐርሰን ነን ግራታ ክትትሉ ለከተማዋ 
ጥበቃ ሲባል እንደሚደረግ የተቀመጠ ሚት ነው፡፡ ሁለተኛ አውዘልቀርኔይኒ 
ቀሪን አጩ  አው  ዘልቀርኔ የቀንዳቸው ሚስጥርነት የተገለፀው ሌላ ሚት 
ነው፡፡ የሼኽ ሀሺም  አሊሙ እውቅ በራሳቸው ሚት (per se) ብዙ ተአምራት 
ይነገርላቸዋል፡፡ በተለይም የማገዶ እንጨት በዝሆን አንበሳ እና ነብር ጀርባ 
በእባቡ መጫኛነት ትረካ በቂ ሚት ነው፡፡ ሶስተኛ በራሱ ሚት በቀጥታ መጥቀስ 
የሚቻለው አው ከረቡ ከአስማእዲን በሪ (ሸዋበር) በራሱ ተንከባሎ ሹሉም 
አህመድ (አርጎበሪ) ለሹዋል ኢድ አከባበር የደረሰው ከበሮ ትረካ አይነተኛ 
(typical) የሀረሪ ሚት ነው፡፡

 እንደ ማንኛውም የእምነት (doctorine) መርህ መሰረቶች አመከኒዮ 
(rationality) ምላሽ አለመሆናቸው በሚቶች ማብራሪያ አመክኖ ማለትም እንዴት 
ሆነ? ለምን? መቼ? በሚቶሎጂ በሀረሪ ሚት  በተመሳሳዩ ይስተናደጋሉ፡፡ 

 በሀረሪው ሚት ናሽናል ሚት እንደ ኢትዮጵያ ሚት አካልነቱ ፈጣሪዎች 
በርካታ ቢሆኑም ከታሪካዊ እድሜዋ ቀደምትነት ከታሪካዊ ሰነድዋ በመነሳት 
ሚትም እንደ ቀጥታ ታሪካዊ ጥናትነት የሀረሪ ገንዘብ 1300 በማስቆጠር 
አበይት ሚት ቀረጻ ሆኖ የጁገል አጥርና ከተማይቱም ከ1541 ሁለተኛ ሚት 
የፈጠሩት ቁስ አካላት በጊዜ ቅደም ተከተል ለማስቀመጥ ሲባል ነው፡፡ 
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 አንድ የፈጠራ ሚቶሎጂ አዋቂዎች ጆሴፍ ከምቤል 2009 ግለሰባዊ 
በራሱ ተሞክሮዎች ሥርዓት ፍርሐት ውበት አውጥቶ ሊናገራው የሚፈልገውን 
በምልክቶች በመከናወናቸው አተረጓጎማቸው ጥልቀት ወደ ራሱ የሚያመጣው 
የሚያስተላልፈው መልእክት ጉልበት እሴት ህያው ሚት ሳይገደዱ የሚቀበሉት 
ወደ ራሳቸው የሚያመጡት ነው በማለት እንደ ምሳሌ የሚጠቀሱ ደራሲዎች 
ጄምስ ጆይስ እና ቶማስ ማን ይጠቀሳሉ (2010) ከግለሰባዊነት አንፃር ሼኽ 
አብዱማሊክ ዝክሮች፡ የሼኽ ሐሺም ፈትሑል ራህማንና ኪታቡል ሙስጠፋ 
ከተሰሩት ኪነ-ጥበባዊ ሥራዎች መስኖይ (ቀመር ሻሽ) አሁን አሁን ከጥንታዊነት 
የሚፈረጀው የአብዱልሙሂሚን አብዱልናሲር ሀረር ጌይ ፈቀር ቲመስኖይ 
ሒጋኝ በቅጡም ታትሞ የወጣችው ቱኹን ኪታብ 2010 የሚት ሰነዶች 
ናቸው፡፡ የአሁኑ ትውልድ መነሻ አለው፡፡

 የሀረሪ ሚት ከተፈጥሮ ግንኙነት አንድ ሰው (ሀረሪ) ከጅብ ጋር ያለው 
ግንኙነት በሚት አዋቂዎች መሰረት ከጅብ ጋር ግጭቱ ቀጥሎም ሀረሪው 
ባቀረበለት ገንፎ ቀረቤታው ወ.ዘ.ተ የሚያስተላልፉት መልእክት የሚያጠቃልለው 
ከሰውና እንስሳት ግንኙነት የሚያስረግጠው አንድ ግንኙነት የዱር እንስሳው 
ጅብ ከሰብአዊ ፍጡር ጋር (ሀረር) እጅግ አነስተኛ ግጭት (minimal conflict) 
በእርቅ አብሮ መኖርና ማስረገጡ ነው፡፡ (ማርክስ ቤይንስ 2009 የሀረር ጅብና 
በቅድመ አሹራ) ይዘከራል፡፡

 በታሪክ ከሺ አመት በላይ እድሜ ያለው የሀረሩ ሚትም በበኩሉ 
እንደ ማንኛውም የስልጣኔ ውስጥ የተጋዙት ህዝቦች ሁሉ  በርካታ ቅደመ 
ታሪክ አርኪዎሎጂ ማስረጃዎች በቁፋሮ የተገኙ ማስረጀዎችን እዚህ ማንሳቱ 
ቦታ ውስንነቱ በአጭር አረፍተ ነገር እንድ ቻይናዊው ጎረዶን ትረካ  ሀረር 
በ7ኛው ክፍለ ዘመን ተመሰረተች  ከሚለውና ከመቃብር ድንጋይ ላይ የተገኙት 
የታሪክ እለቶች የእስልምና ወደ ሀረር መድርስ  በተለይም በአፍላው አመታት፡ 
የሙአዚኑ የቢላል ቢን ራባህ ሀረር ደርሰ  አመከንዮ ከተማይቱን ከአንድ 
ሺ አመት በላይ እድሜዋን ወደ ሺ 1300 አመት ገደማ ያደርሳታል፡፡ ይህ 
ትርክት (discourse) እንደ ዘመናዊ ታሪክ ባለብዙ ማስረጃ መደገፍ አለበትና 
በድምሰሳውና ከሺ አመት በላይ ባለ እድሜ ማለቱ ጠቃሚ ለጊዜው ሆኖ 
ተምራማሪዎች ግን ከእንግዲሁ የሚያጠኑት ሆኖ መነሻው ተጨባጩ ነው፡፡
ይህ ታሪክና ትርክት ሚት ቀረሽ መሆኑ ነው፡፡

 በዚህ የታሪክ እድሜ ቢሆን ታሪክና ሚት መፈጠሩ አይቀሬ ነውና 
አንድ ሁለት ነጥቦችን ማንሳት ተገናዛቢ በመሆኑ ዘመነኞቹ ገጸ ብዙ (many 
faces of hero) ኢማሙ ከላይ የተጠቀሰው ቢሆንም  ይህም የጋራ ትርክት 
ከኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ መካተቱ ተጨባጭ በመሆኑ ጉልህና አበይት ነው፡፡
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 እንደ ማህበራዊ እሳቤና  እሴት የሀረር ሚት መነሻውም መድረሻውም 
እስልምና ነው፡፡ ሀረሪው ስለታሪኩ ስለ ከተማዋ አጥር ስለ ቤተእምነቶች ወደ 
90 የሚሆኑ መሰጂዶች ስለ እስልምና አድባራት አዋች  ስለ አሊሞቹ፡ ታላላቅ 
መሪዎች ፍትህ ያሰፈኑ የእምነትና አስተዳደር መሪዎች ገጸ ብዙ ጀግኖች 
የሚነግሩ  ታሪኮች ሁሉም ባይሆኑም ተሰነድዋል፡፡ ያልተሰነዱም ሚቶችም 
አሉ፡፡

 በርካታ ታሪክ ሰነዶች ያህያ ነስሩላህ (ፈትህ መዲነተል ሀረር)የሼክ 
አበዱልማሊክ (ዚከሮዎች)  የሼክ ሃሺም ኢብነ አበዱልአዚዝ ጉልህ ስራዎችና 
በሰሜኑ የአገራችን ክፍል ጎንደሬው ሐሺም  በወለኔ ህዘቦችና ውጪ አገርም 
በየመንም አልሼኹል ከቢር በራሳቸው ባለታምራት ሰው ነበሩ፡፡ የሼኹ 
ስራዎች እሰከ አመታተም ዘልቀዋል፡፡ በቅርቡም የዘመናችን እውቁ ከቢር 
አበዱልሚይሚንን አበዱልናስር  ሀረርጌይ ፈቀር ተመስኖይ ሂጋኝና   በቅርቡ 
ለህትመት የበቃው ቱኹን ኪታብ ሚትን  በተለይም ሀረር ሚትና በስፋቱም 
ሚቶሎጂ ለማጥናት የሚያግዙ አበይ ምንጮች ናቸው፡፡

 ብዙ  ትነታኔና  መገለጫና  የጉዞ ትርክት በእስልምና ተደግፎ 
የሚብራራው የሚት መለቲ ፋስስ ሂሮ ከሚለው ጽነሰ ሀሳብ የምንረዳው ሀረር 
ገጸ ብዙ ጀግኖች ውስጥ ሚት መግለጫዎች ውስጥ ሼክ አባድር ኡመርል 
ሪዳ(የሃይማነትና የፖለቲካ መሪ) ባለተምሩ ሼክ ሀሺም ኢብን አበዱልአዚዝ 
ዲን አዋቂ መውሉድ መጽሀፍ ሙስጠፋ ፍተሁልራሀማን ከሃይማኖት 
አስተዳደር ኢማም አሀምድ ኢብራሂም ባለታሪካ ሀረር የአጥሩ ገንቢ  አሚር 
ኑርቢን ሙጃሂድ ባለውረቅ ገነዘብ ኢኮኖሚና አነቀሳቃሽ ተደራዳሪው አሚር 
አበዱልርሸኩር በ19ኛው መቶ አሚር አበዱላሂ ወ.ዘ.ተ የሚት ሌጀንዶች ጀግኖች 
ሀረር ሚት አካል በመሆናቸው በስፋት ባይብራሩም የኢትዮጵያ ታሪክና ሚት 
አካል ናቸው፡፡

 ከኢትዮጰያ ሚት ጋር በተገድሮት ይሁን በመሰተጋብርነት የሚገኙት 
ኢማም አህመድ በብዙዎች ለእስልምና ብቻ የተዋጉ የሚያሰመስላቸው እንደ 
አንድ የኢትጵያ መሪ ሳይሆን እንደ ወራሪ የሚታሰቡት  በነበረበት በጎንድርና 
ጣና አካባቢ ከመድረሳቸውም  ከህዝብ ብቻ ሳይሆን ከህዝበ ክርሰቲያኑ 
ጋር ጭምር ጠቃሚ ቀረቤታ እንደነበራቸው  ከላይ ተተርኳል፡፡ ለምሳሌ 
ስርአቱ ያራቃቸው ህዝቦችን በማቅረባቸው እንደምሳሌ የሚጠቀሰው የቤተ 
እስራኤል ወይም ፈላሾችና  መሰል  መጥቀስ  ይቻላል  ባለውለታ  ጎናቸውን 
ያስተውሉታል፡፡
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 ሀረሪ ሚቱ  ማንነቱን ታሪኩን በታሪክ  ያፈራቸውን  ቅርሶችን 
የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶችንም  ባህልን  ከትውልድ ወደ ትውልድ 
የሚያሸጋግርበት እለት ተእለት ኑሮውን ከአጥሩ ግንባታ ከመኖሪያቤት 
አወቃቀርና ከጋብቻ ከኢኮኖሚ ወዘተ ጉዳይነት ለረዥም ጊዜ ሲባልም ከእስለምና 
እድሜ ጋር የሚታወቁት  ሚት ተፍጥሯል፡፡ በድምዳሜው በአብዛኛው ሀረሪ 
ሚት የኢትዮጵያ ሚት ነው የምንለው የሀረር ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክ በመሆኑ 
ነው፡፡አንድ ዘጋቢ የሀረርን ታሪክ ሳያክሉ የኢትዮጰያ ታሪክ ምሉእ አይደለም፡፡

 ከቅድመ ታሪክ ወደ ታሪክ ከአክሱም ፣ ላሊበላ፣ ጎንደር ወ.ዘ.ተና ወ.ዘ.ተ 
አሁን የሚዳሰሱት ቅርሶች ታሪካዊ ቅርሶች ህያው የሆኑበቱ በቁስ አካላዊነቱም 
የተገነበቡት ማን እንደገነባቸው ለምንስ ማሰረጃዎች በቀፋሮ የተገኙትም  
ህዝቡም በራሱ በተጨማሪ  በእሳቤው (mind set) ሚት ቀርጸዋል፡፡ ሚት 
በእጅጉ መፍጠርያም ምንጩ አብይ ምንጭ ታሪክ ነው፡፡

 ወደ መካከለኛ ዘመን ስንመጣ  ከዮዲት/ጉዲት ታሪክ የዛጉዌ ስርወ 
መንግሰትና በኢትዮጰያ  ደጋማው የሰሜኑ ክፍል በክርስትና እምነት 
እምነቱን ለማሳፋፋት የተደረጉ ጦርነቶች ሳቢያ የተገኙት ውጠቶች፡  ዘመነኛ 
የተሰነዱትና ለኩነቱ ውጤት ተአምርተኛነት  የሚነገሩት  በተለይም አንድ 
ጠንካራ የክርሰቲያን የሚያስተምር መሪና መከታ ንጉስ ፍለጋ  ፒርሰተር ጆን  
ኦፍ ኢነዲስን  ፍለጋው የመጡት ፖርቱጋሎች ዙርያ የሚነግረው በራሱ 
ሚት ፈጥሯል፡፡ ይህን ቄስ ፒርሰተር ጆን ኢትዮያዊው ልብነድንግል እንደሆኑ 
ተገምቶ ተተርኮ ሚትም ሆኗል፡፡

 በተግዳሮቱም ከምስራቁ የመጣው የመካከለኛው ዘመን የእስልምና 
ማህበራሰባዊ ለውጥ ኢማም አህመድ ኢብራሂም  አልጋዚ  ግራኝ ጦርነትም 
ከጦርነቱም እስከ 11 አመት ድርስ በቆይታው የፈጠራቸው መስረተጋብሮች 
የተሰነዱትም ስነዶች በዜና መዋእል  ክርስቲያኑ የአጼ አምደጽዮንን 
የተከተለውና ኢማሙንም የተከተለው ሸሃባዲን ኢብነ አበዱልቃድር (አረብ 
ፈቂህ) ሆኑ ያልተሰነዱትም የገላውዲዎስና የኢማሙ ሁለንተናዊነት የሚት 
ጀግኖች ናቸውና ጋዜጠኛ ሄኖክ  ጎንደርን ፍለጋ 2010  ተዘግቧል፡፡

 በዚህ ኩነት ደገኞቹ ክርስቲያን ንጉሶች አጼዎችና የደቡብ  ምስራቁ 
እስላሞች ኢማም የነበረው ግጭት ጦርነት እንደ ተግዳሮትና መሰተጋብርም 
ከሰሜኑ ወደ ምስራቁ ከምስራቁም ወደ ሰሜኑ እሰከ ጎንድር ድረስ በሚትነት 
ይበልጥም የሚያሰረዳው አንድ እውነት የሀረር ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክነቱን 
ጉልህና ይህን ታሪክ በተለይም በዚህ ዘመን የሆነውን ሳያክሉ ታሪክ ጸሃፊዎች 
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 የኢትዮጵያ ታረክ ሙሉ ታሪክነት ብቻ ምሉእ አለመሆኑ ማስገነዘቢያነቱ 
ሆኖ በኢትዮጰያ እሳቤ ጉልህ ገጽታ ነው ኢትዮጵያ የተመለከትናቸው ምእራፎችም 
የሚያሰረዱትና የሚያሳዩት  ይህንኑ እውነት ነው፡፡

10.1 በመፅሐፍ የሚገኙ እንግሊዘኛ ቃላትና ፍቺያቸው

1. ሚት-ሰብአዊ ፍጡር ከየት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድ ለምን እንደሚኖርና 
የሚተርክ ቅዱስ ትረካ ነው፡፡ የአለም  ምልከታ (ወርልድ ቪዥን) ተደራሽ 
በባህሪው ኢማጅኔሽን ስላለው ነው

2 ሚቶሎጂ- ከሚት ትረካ ሰብአዊ ግንኙነት ሁለንተናዊነቱ አቃፊነቱ የሚት 
ስብስብን ሁለመናዊውን እንደ መስክ የሚያጠና ነው፡፡ ሚቶሎጂ የአማልክትና 
የአለም አፈጣጠር ታሪክ መሰረታዊ ኩነት ተምሳሌታዊና ዓለምን ፍጥረትን 
ባህልንና ቅደም ተከተል ጭምር ግንኙነታቸውን ያስረዳል፡፡ ሚት የእምነትን 
የማኀበረሰብ  እሳቤን  (እሴትን)  በማረጋገጥ ውቅረቱን (patern) ና ተግባራዊ 
ፍፃሜንና ክቡርነትን ይገልፃል፡፡ በመሆኑም በፎክሎርና ሌጀንድ ይገለፃል፡፡ 
ይበልጥም አማልክትን አማልክንና (super natural ሱፐርናቹራል) ሰብአዊ 
ፍጡርን ይገልፃሉ፡፡ በዘመነኛው እሳቤ ሚት የተወሰኑ ስብስብ (collective 
ኮሌክቲቭ) ማህበረሰብ  ምን አልባትም የሚያጠናቸው ሊሆን ይችላል፡፡ ሚት 
የማህበረሰቡን ባህል ልማድ ተቋማቱን የተከለከሉትን (tabu ታቡ) ከመግለፅም 
ክቡር ያደርጋቸዋል፡፡ ቀለል ባለ ትርጉሙ ሚት ለምሳሌ ከግሪኩ ሚት የህዝብ 
ታሪክ መነጋገርና የሚነገረው ታሪክ ነው፡፡ በዘመናዊው ምልከታ ህብረተሰብ 
ታሪኮች ባህልን ለማጥናት ሚቱ እንዴት እንደተከሰተና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ 
በስፋት የሚገኝ መሆኑን  ከቴሌቪዥን  ሲኒማና  ቪዲዮ  ጌም ሳይቀር ይሰራጫል፡፡
በዘልማዱ በአፈ ታሪክ የሚተላለፍ ቢሆንም ቴክኖሎጂ በስፋት እንዲሰራጭ 
አድርጎታል፡፡ ምሳሌ ዲስ ኔይ ኮፕሬሽን ሲሆን ፈንታሲ ፊልሞች ድራማዎች  
ትረካዎች

3. ፎክሎር- ትውፊት በትውልድ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ሌጀንድ ተረቱ 
ምሳሌውና አፈታሪክነቱ ሚት በፎክሎር አንድ ገፅታ ነው፡፡

4. ሌጀንድ- ባህልን የሚያቅፈው ረዥም አጭር ምልክቶች ስነ-ምግባርና 
ተስማሚውን ባህልን የሚወስነው መገለጫ ነው፡፡ የሚተወስነው በግለሰባዊ 
ኩነት የሚተረክ ታሪክ ሆኖ በልማዳዊ ገፅታው የሚታወቅ ታሪካዊ ማስረጃ 
የሌለው ሊሆን ይችላል፡፡ በልማዳዊነቱ ገፅታ በመታወቁ ተቀባይነት በማግኘቱ 
እሴታዊ ስነ-ምግባር አመላካች ነው፡፡
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5.ሞኖ ሚት- ባለ ሺህ ገፅታ ጀግና የሚያደርጋቸውን ጉዞ 3 ደረጃዎች እንደ 
ጆሴፍ ካምቤል ጀግናው ከመሬት ተነስቶ ወደ ሥልጣን ጉዞ 1.ጥሪ ይደርሰዋል 
2. ወጣ ገባ ያጋጥመዋል 3.ይወጣዋል በራሱ እውቀት ከተረዳው ድሉ ለህዝቦች 
ይሆናል ከነኚህ ጀግኖች ዝርዝር የሚነበበው የነብዩ መሀመድ፤ሙሴ ቂሳ 
ይገኝበታል፡፡

6.ተቋም (ኢንስቲቱሽን) የተረጋጉ በተጋቢው በቁመናም ማህበራዊ ስርዓትን ባህሪን 
ቀራጺ ማህበራዊ ስርዓትን ባህሪን ቀራጺ ማህበራዊ ልማዳቸው በህብረተሰቡ 
ውስጥ ህልዩ የሆኑት ናቸው፡፡ታዲያ ተቋማት መለያቸው ከግለሰባዊነት ፍላጎት 
የሚሻገሩ የሰውን ልጅ ባህሪይ የሚቀርፁና የሚጋበዙ ናቸው፡፡

7. ቁመና (ሼፕ) የአንዳች ሁነት/ኩነት ያለበት ቅፅ ጥንካሬ ይሁን ደካመነት 
መግለጫ እሳቤ ነው፡፡ መምራሂ የሁነት/ኩነት መመሪያ በአጭር ሐረግ ሎግ 

8. ሎጎ (መምራሂ) የአንዳች ድርጅት መለያ ንግድ ምልክት ሆኖ ስሙን 
መግለጫና መምራሒ ቀለማቸውን ይይዛል፡፡

አይ - እናት - አዮ እናቴ-አዮ ኮከሔይ እናቴ ኮኮሔይ
አው - አባት በአንዳንድ ባህሎች አጎት ማክበረ ቃል አው አባዲር በእድሜ     
      ገፋ ያሉትም አው  አድባራት 
አው ከልካ - የመጥረቢያው አባት/ የመጥረቢያው ጌታ
አው ከረቡ - የከረቡ አባት
ኢሪዮው ውሪ - ተረት ተረት
ቀር - ቀንድ ቀሪን አጩ? ቀንድ አበቀሉ?
መሪኝ - ጓደኛ፤ጌል የሴት ጓደኛ-ጌልነት የሴት ጓደኝነት
መለሳይ - ጓድ የትግል ጓደኛ
ቀለጠ - ኮራ -አልቀለጣም-አልኮራም
መገን - ምስጋና-አለመገን-አላህ ይመስገን
ጀዋብ - የንግግር ምላሽ-ኦር ጀዋብ-በጎ ምላሽ
ዋሊ - ዘፋኝ ወሊ- ብፅእ
ጡንሱስ - የሰርግ ጥንሰሳ ቅድመ ሰርግ የጨዋታ ምሽት ሐሙስ አርብና ቅዳሜ
ኹቱር - የተከለከሉ -ዚኸተርኹቦ-ከከለከልኳት
ኡሱእ - ሰው-ኡሱእሌ-ለሰው
ኹንቲ - ኩንት-አይኩት-እንዴት ይኮን 
ቀላድ - ገመድ- ዘይቲቆጭ- የማይቆረጥ-ዘይቲቆጭ ቀላድ በማይቆረጥ ገመድ
ሰባህ - የሰባ-ሰባህ ኡን የሰባ (ትልቅ) ድንጋይ
ማህሪ - በጥሎሽ ወቅት ለሴቲቱ የሚሰጥ ትክክለኛ በጋብቻ ጥሎሽ ወቅት      
       ይሰጣል፡፡ ለምሳሌ መሬት
መስኖይ - ከሀረሪ ግጥሞች እውቅ ግጥም (ቀመር ሻሽ)
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