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ው ሲሇኩስ ኩራዙን ከራስጌ
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በሁሇት ቀን ሲኬዴ ከዜይሊ ጉራጌ
ነፌሲያን ሲኸዴም 4 ፇዛዛና ዋሌጌ

ኢብሉስ ይጠራሃሌ እንዴትሆን ከግርጌ
ወዲጄ እንዲይነጅስህ እንዲትሆን ባሇጌ

ጀሉሌ ያሳወቀኝን ሌንገርህ ጥርት አዴርጌ
ቶል ዑሌም ሸምት ወርዯህ ከሏረርጌ(ይ)

አሉፌ ብሇህ ጀምር ገብተህ ከቁርአን ጌ(ይ)
1. በዏረብኛ ፉዯሌ ገበታ የመ
ጀመ
ሪያው ፉዯሌ አሉፌ ይባሊሌ፡ ፡ እኔም የወጋችንን መ
ጀመ
ሪያ አሉፌ
ብዬዋሇሁ፡ ፡ ሇዚህም በርካታ ምክንያቶች አለኝ፡ ፡ አንዯኛ፣ የዏረብኛ የፉዯሌ ገበታ ከታሊቋ ከተማ
(ሏረር) ጋር ከሺህ ዒመ
ታት በሊይ ቆይቷሌ፡ ፡ ሁሇተኛ፣ ሏረሪዎች በስነ ቃሊቸው የአንዴን ነገር
መ
ጀመ
ሪያ “አሉፌ” በማሇት ይጠሩታሌ፡ ፡ ሶስተኛ፣ እኔ ጸሏፉው ሇመ
ጀመ
ሪያ ጊዜ ያወቅኩት ፉዯሌ
“አሉፌ” ነው፡ ፡ ወዘተ.....
2. አያቴ ማንናቸው? ትንቢቱን የተናገሩትስ መ
ቼ ነው? ይህንን እንኳ አሌመ
ሌሰውም፡ ፡ የግጥሙጭ
ብጥ
ግን ሁሊችንንም የሚያስማማ ይመ
ስሇኛሌ፡ ፡ አያቶቻችን ሏረር የዑሌም (እውቀት) እና የስሌጣኔ ምንጭ
እንዯሆነች ሲመ
ሰክሩሊት ነበር፡ ፡ በነርሱ አንዯበት የተነገረን የእውቀትና የጥበብ አሻራ ዛሬም
ዴረስ ይታያሌ፡ ፡
3. “ኩራዙን ከራስጌ” የዘመ
ናችንን የራስጌ መ
ብራት ሇማሇት ነው፡ ፡ በአያቶቻችንና ቅዴመ አያቶቻችን
ዘመ
ን የማይታወቀው የራስጌ መ
ብራት ወዯፉት እንዯሚመ
ጣ የዚያ ዘመ
ን ሇመ
ተንበይ ቢሞክር ከዚህ
የበሇጠ አባባሌ የሚያገኝ አይመ
ስሇኝም፡ ፡ (በግጥሙየሚገኘውን የላሊኛውን ትንቢተኛ አባባሌ ፌቺ
እናንተው ብትፇሌጉት ይሻሊሌ በማሇት አሌፋዋሇሁ)፡ ፡
4. የግጥሙአማርኛ የወል ሼኾች የአነጋገር ዘዬ ይታይበታሌ አይዯሌ? ሏረርንም በአማርኛ ስናናግራት
እንዯዚሁ ነው የምትመ
ሌስሌን፡ ፡ ምክንያቱም እስሊማዊት ከተማ ናትና!

ክብር ሇነርሱ ይሁን!
እነሆ የፇጣሪ ፇቃዴ ሆኖ የ“ሏረር ጌይ”ን የመ
ጀመ
ሪያ መ
ጽሀፌ ወዯናንተ
አዴርሻሇሁ። መ
ጽሀፈን እያነበባችሁት ሳሇ የሚያስዯስት ነገር ካገኛችሁበት ምስጋናና
መ
ወዴሱን ሇኔ ሳይሆን ሇአስገራሚዋ “ሏረር ጌይ”
በዕዉቀትና በላልች በርካታ “ዏጃኢባት”
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፣
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“ሏረር ጌይ”ን በታሪክ፣

ሇከሸኗት የጥበብ ፇርጦችና ሇ“ሏረር

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
ጌይ”

እውነተኛ ወዲጆች አዴርጉት፡ ፡

አሞግሱሌኝ፡ ፡

እንዱያውም ወዯ

4

ሏረር ጌይ

በማስከተሌም የነፌሲያዬን

መ
ጋቢዎች

3

ዋናው ምንባብ ከመ
ግባታችሁ በፉት በመ
ጽሀፈ

እንዱታወሱ የፇቀዴኳቸውን ወገኖች አንዲፌታ ሇምን አብረን አናወዴሳቸውም?
“በዯስታ!”

እንዯምትለኝ አሌጠራጠርም፡ ፡

ስሇዚህ

እኔ

ካሇሁበት ሆኜ

ስማቸውን እየጠራሁ “ክብር ሇናንተ ይሁን” ስሌ እናንተም በያሊችሁበት ሆናችሁ
“ቢረቢ የኹ
ን”

4

በማሇት እንዴታጅቡኝ አዯራ እሊችኋሇሁ!

ሱራ

እነርሱ
1. ሏረር ጌይ (ሏረር)

ጌይ! ሏረር! ቢዮ አዯሬ ! ነፌሴ ! እወዴሻሇሁ!
እኔም

ወጉ ዯርሶኝ ስሊንቺ ጽፋአሇሁ፡ ፡ ካንቺ ጋር ሊስተዋወቀኝ ፇጣሪ ምስጋና
ይግባውና እስኪበቃኝ ዴረስ ስሊንቺ አወጋሇሁ!

ወጉን የሚከፌተው ብዕር ግን ያንቺ አቻ መ
ሆን ይገባዋሌና በዩኔስኮ “ጀመ
ዒ” አንዴ
ሊይ የምትሰበሰቡት ጥበበኛው ጀሊለዱን ሩሚ5 በአስዯማሚው መ
ሥ
ነዊ
6

(Masnavi)

በተቀኘው ቅኔ በጥቂቱ ሊወዴስሽ።

ሱራ
እነርሱ
Let fire burn me from
inside
Oh Harar Gey!
Oh beloved!

Take away what I want

Be with me

Take away what I do

Fill me with your love

Take away what I need

And release me from this

Take away everything

world

That takes me from you

If I set my heart on any
“Gey” but you
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2. አሚር ኑር ሙ
ጃሂዴ 8
ኑር
ነፌስህ

ብርሃናችን!

ኑር

የተባረከች ትሁን!

አቦ!

አባታችን!

ክብርህ

አንተ እኮ ትገርማሇህ!

ውልህ

9

ይስፊ

በፇጠጋር

ቃሌህን ሞሌተህ ዱሌ-ወንበራን

እንዲስዯሰትካት
የዴንጋይ

ሁለ

ካብ

ትንግርተኛዋን

አከናነብካትና

10

ከተማ
እኛንም

”ዏጃኢብ” አሰኘህን!

ኑር ሆይ! በእውነት እሌሃሇሁ! ከሁለም
የ ሏረር አሚሮች በፌጥነት ትዝ የምትሇኝ አንተ
ነህ። ስራህ ሁለ ጥበበኛነትህን ይመ
ሰክራሌ፡ ፡
ጀግንነትህማ ወዯር

የሇውም! ክብርና ሞገስ

ሊንተ ይሁን! ስምህ ከፌ

ከፌ ይበሌ!

ሱራ
እነርሱ
3. “ጌይ ኣያች”- የሏረሪ እናቶች
ዴንቅ

የባህሌ

ተምሳላቶች!

አምባሳዯሮች!

የኩራት

በሏረርም ሆነ በሸገር፣

በከተማም

ሆነ በገጠር፣

ከሀገር ውጪ
ም ሆነ በሀገር፣

በመ
ንዯርም

ሆነ

የምታገኟቸው

ጌይ ገንናፉ”

“አጥሊስ”

12

“ከተሜ
ና

በሰፇር

እነርሱን
11

ታጥቀው፣

ዯርበው ነው።
ባህሌ አይገናኙም፤

ማክበር ኋሊቀር ያዯርጋሌ፤

ባህሌን

ከስሌጣኔ

ጋር

ያራርቃሌ” ወዘተ…. እያለ የሚዘሊብደ ወገኛ
የስሌጣኔ

ጠበቃዎች

ባህሌ፣

ስሌጣኔና

ሏረር ጌይ
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ከተሜ
ነት ያሌተምታታባቸውን “ጌይ ኣያች”ን አያውቋቸውም ማሇት ነውን?

ካሊወቋቸውም ችግር

የሇም። ወዯ ሏረር ጌይ መ
ጥተው
በአንዴ የ“አፍቻ” ስብሰባ ቢሳተፈ “ጌይ ኣያች” የሺህ ዒመ
ታት ሌምዲቸውን ያካፌሎቸዋሌ፡ ፡

ጌይ ኣያች! ኣቢዲ ወሌዲች!

13

ሁሇመ
ናችሁ ያምራሌ! ክብር ሇእናንተ ይሁን! ስማችሁ

ከፌ ከፌ ይበሌ!

ሱራ

እነርሱ
4. የ“ኩለብ”14/ “ሀኖሊቶ”

ፊኖዎች

“ቄሳር አይዯመ
ሰስ በምሳር”
“ሰማይ አይታረስ ንጉስ አይከሰስ”
በሚባሌበት በዚያ የጭ
ሇማ ዘመ
ን ሇህዝባችሁ ስትለ
እስራት፣

ግርፊት፣

ግዞት፣

ሞት፣

ስዯትና ላልችንም

የባርነት አሇንጋዎች በዴፌረት ተጋፌጣችሁ የህዝባችሁን
ጩ
ኸት አስተጋባችሁ!
አስተማራችሁ!

ዏይነ

የህዝብን

አጭ
ሬዎች

ሌዕሌና
15

ሇትውሌዴ

በሰበቁት በትር

እናንተን የገዯለ መ
ስሎቸው ፇነጠዙ፡ ፡
ግን ውሸት ነው የተናገሩት! ውሸት! ነጭ ውሸት!
በጭ
ራሽ አሌሞታችሁም።
ባሊነሳኋችሁ ነበር።

ብትሞቱ ኖሮ እኔ

ዛሬ

እናንተ ዛሬም ህያው ናችሁ፡ ፡

ስማችሁም ህያው ነው! ክብርና ሞገስ ሇእናንተ ይሁን!
“ሀኖሊቶ”!!!!!16`

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ

5. የዏረቢያ

17

7

እና የአውሮጳ

18

ፀሀፌት

ሏረር ከ800 ዒመ
ታት በፉት ምን ትመ
ስሌ ነበር?
የዛሬ 600 ዒመ
ትስ ምን ትመ
ስሌ ነበር? አሚሬቷስ ምን
ይመ
ስሌ ነበር? የ ሏረሪ ህዝብስ ምን ይመ
ስሊሌ?
የዏረብ ፀሀፌትን በዯፇናው “የባሪያ ፇንጋዮች”፣
የአውሮጳ

ተጓዦ
ችንም “የኮልኒያሉዝም (ቅኝ አገዛዝ)

ዯሊልች”፣

ተመ
ራማሪ ምሁራንን ዯግሞ “የሲ.አይ.ኤ.

ቅጥረኞች”

እያዯረጉ

ያሰፇርኳቸውን

የሚስለሌን

ጥያቄዎች

ፀሏፉያን

ከሊይ

ብንጠይቃቸው

በወጉ

እንዯማይመ
ሌሱሌን ይወቁ።እኔም ይህንን እውነታ

ሱራ
እነርሱ
የተረዲሁት በሏረር ጌይ ከከተምኩ በኋሊ ነው፡ ፡
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አዎን ! ሏረር የጥበብ ማዕዴ ናት። ከማዕዶ ፌትፌት እየጎረሱ ሇማጣጣም ግን ወዯ አሌ-

ዐመ
ሪ፣

አሌ-መ
ቅሪዚ፣

ብራውከምፏር፣ ሪቻርዴ ካውክ፣
ዏረባዊና አውሮጳ-አሜ
ሪካዊ

ዏረብ ፇቂህ፣

ሲዴኒ ዋሌዴረን፣

ኤሌሳቤት ሓ
ክት

ኢዋሌዴ ዋግነር፣

ኡርሉች

ወዘተ... መ
ጠጋት ግዴ ይሊችኋሌ። እነዚህ

20

የቀሇም ቀንድች ከምሁራዊ አዴርባይነት በጸዲ ብዕር የሰነቁት

የጥበብ ስንቅ እንዳት የሚጥም መ
ሰሊችሁ!? ክብር ሇነርሱ ይሁን! ስማቸው ይከበር! ስራቸውም
ይሞገስ!

ኤንሪኮ ቼሩሉ

6.
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ሇእውነተኛ ምሁር የሄዯበት ሁለ ሀገሩ ነው።
ህዝብ

ህዝቡ

ነው፡ ፡

ህሉናው

ንፁሔ

ስሇየትኛውም ህዝብ መ
ጻፌ ይችሊሌ፡ ፡

ሁለም
በመ
ሆኑ

የኢጣሉያዊው

ኤንሪኮ ቼሩሉ ባህሪም እንዯዚያ ነው፡ ፡
ቼሩሉ

ኢራንን

እንዲፇቀራት፣

ሶማሉያን

እንዲከበራትና ኢትዮጵያን እንዲሞገሳት ሁለ ሏረርንም
ተወዲጃት!

ከዚያማ

እርሱ

ያዯረገው ስንቱ

ይነገራሌ?
ዛሬ ቼሩሉ በጣሇው መ
ሰረት ሊይ “የሏረር ጥናት

መ
ስክ”

(Hararology)

ዘርፌ (Field

of
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study)

የተሰኘ የምርምር
እየተፇጠረ ያሇ

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ

8

ይመ
ስሊሌ። ጊዜው ሲዯርስ ዯግሞ መ
ስኩ በይፊ መ
ታወጁ አይቀርሇትም! ያኔ ሌጆቻችን ስሇሏረር
እንዱያጠኑ የምናበረታታበትን ስኮሊርሺፕ Enrico Cerulli's Fellowship for
the Studies of Harar ብሇን እንዯምንሰይመ
ው ከአሁኑ ታይቶኛሌ!
ኢንሻ አሊህ! ምኞታችን እውን ይሆናሌ! ይህንን ምኞት በውስጣችን የዘራው የ ቼሩሉ ስም
የተባረከ ይሁን! ስራው ይወዯስ!

ሱራ

እነርሱ
አህመ
ዴ ሻሚ 23

7.
ሏረር

ጌይ ባበቀሇችው (domestic

የህክምና፣

የሂሳብ፣

የንግዴ፣

የእርሻ፣

የስነ -ፇሇክ
የስነ -መ
ንግስት

(astronomy)፣
፣

(statecraft)
(architecture)፣
ወዘተ….

በሆነው)

የኪነ -ህንጻ

የስነ -ማዕዴን (geology)

እውቀቶች ሊይ የጥፊት አዯጋ ባንዣበበበት

ዘመ
ን ነገሩ በጥሌቀት ያሳሰበው አህመ
ዴ ሻሚ ውልውን
ከገበሬዎች፣

ከዒሉሞችና

ከከቢሮች

ጋር

በማዴረግ

ከየዘርፈ የቻሇውን ያህሌ እየዛቀ በርካታ የእውቀት
ቋጠሮዎችን በራሱ ዘንዴ አኖረ፡ ፡
አሌሏምደሉሊህ! ሀብታችን የትም ባክኖ አሌቀረብንም!
ዛሬ የጥንቷን ሏረር ጌይ ሇማወቅ ብንፇሌግ እነዚያ የጥበብ ቋጠሮዎች አለሌን! ባሻን ጊዜ
እየፇታናቸው እንጠበብባቸዋሇን፡ ፡ ሇዚህ ሰበብ የሆነሌን የአህመ
ዴ ሻሚ ነፌስ ባሇችበት ሰሊም
ትሁንሌን! ክብርና ሞገስም ሇርሱ ይሁን! ስራው ሇትውሌዴ ይዘከር!

8. አብዯሊ ሸሪፌ
“ቅራቅንቦ፣
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ኮተት፣

ኮሌኮላ፣

እራፉ ፣ ትራፉ፣

ትርፌራፉ… እነዚህ ሁለ የሚያዘናጉ ቃሊት ስሇሆኑ
ይወገደሌን” ያስብሊችኋሌ- አብዯሊ ሸሪፌ ፡ ፡
ሇህዝብ ክብር ህይወቱን

የሰጠ፣

ሇሀገር

ታሪክ ጊዜውን የሸጠ፣ ውቢቷን ሏረር ጌይ በአንዴ
ታዛ ስር የቀሇሰ ዴንቅ ጠቢብ!
እውነቴን ነው የምሊችሁ፡ ፡ የ አብዯሊ ሸሪፌን
ሙ
ዚየም ከጎበኘሁ በኋሊ

ላሊው ቀርቶ የአንዯኛ

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ

9

ዯረጃ ትምህርቴን የተማርኩባቸው ዯብተሮች እንኳ ትሌቅ ዋጋ እንዲሊቸው ተረዴቻሇሁ፡ ፡
“ቅራቅንቦ ኮሌኮላ ትራፉ፣ ትርፌራፉ” እያለ የሀገርን ታሪክ ከዯጅ አውጥቶ

ሱራ

እነርሱ

መ
ጣሌ በርሱ ዘንዴ የሇም። አብዯሊ ሸሪፌና ቅርስን የማዲን አብዮቱ ክብርና ሞገስ ይገባቸዋሌ!
የአብዯሊ ነፌስ ትባረክ! ስሙይወዯስ!

9. ሼኽ ሙ
ሏመ
ዴ ረሺዴ ሼኽ ቢሊሌ
እኔ

ኦሮሞ ነኝ፡ ፡

ሏረሪ ህዝብ ነው፡ ፡
አሊህ
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አሁን የጻፌኩት ግን ስሇ

ይህ እውን ሉሆን

የቻሇውም

እርስዎን ስሊሳወቀኝ ነው ብዬ አምናሇሁ፡ ፡

(ያውም በሌጅነቴ!) ላሊውንም ህዝብ እንዯራሴ ህዝብ
የመ
ውዯዴን ወኔ እርስዎ ባያስታጥቁኝ ኖሮ ከሀሳቡ ጋር
“በዘበዛ”

የሚሊጋ

26

ሆኜ

በቀረሁ

ነበር፡ ፡

እንግዱህ ስሇርስዎ ከዚህ በሊይ ከተናገርኩ ከዯንቡ
ወጣሁ

ማሇት

ኼይረን”
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ነው፡ ፡

ስሇዚህ

“አሊህ

የጅዚኩም

ብዬዎት ሊብቃ! ነ ፌስዎ ባሇችበት ሰሊም

ትሁንሌን!

10. ኢዴሪስ ሻህ
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የስነ -ጽሁፌ “ኮምፕላክስ” የፇጠረብኝንም ሰው ትንሽ
ሊናግረው እስቲ!

ኢዴሪስዬ!
እንዲንተ

አንተን

መ
ሆንን

ካወቅኩበት እሇት ጀምሮ
እየተመ
ኘሁ

ሰሇቀሌቅ…

ሰሇቀሌቅ... ከረምኩ፡ ፡ ግን ባንተ ሊይ ሌዯርስብህ
ቀርቶ

የሄዴክበት

ርቀት እንኳ አሌታይህ ብልኛሌ፡ ፡

ቢሆንም አሁንም መ
ሇቅሇቄን አሌተውኩም። ሇወዯፉቱም
እሇቀሌቃሇሁ። መ
ሇቅሇቁ የት እንዯሚያዯርሰኝ ባሊውቅም
መ
ሇቅሇቅ ካሇመ
ሇቅሇቅ እንዯሚበሌጥ አውቃሇሁና!
ኢዴሪስዬ! መ
ቼም ቢሆን አሌረሳህም፡ ፡ አንተኮ

ሱራ
እነርሱ

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ

10

የብዕር አያያዜን ያሳመ
ርክሌኝ የቀሇም አባቴ ነህ፡ ፡ ነፌስህ በሰሊም ትረፌ! ስምህ ምንጊዜም
ክቡር ነው።

11. ሏናን አሌ-ኒሌ
ሏኒ! ሏኒዬ! አነ
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ቢሑብበኪ ያሏኒ! ነፌሲያዬ

ያንቺ ወዲጅ ናት፡ ፡ አንቺ እኮ ከፇጣሪ የተሊክሽሌኝ
የብርታት መ
ዴሀኒቴ ነሽ፡ ፡
ሏኒዬ! ካንቺ የተማርኩትን የጽናት መ
መ
ሪያ ስከተሌ
ኖሬአሇሁ። ዛሬ እዚህ ዯርሻሇሁኝ፡ ፡

አሌሏምደሉሊህ!

የወዯፉቱንም ወዯፉት እናየዋሇን፡ ፡ ኢንሻአሊህ!
ሏኒ! አሊህ ዪጠዊሌ ዐምረኪ! እዴሜ
፣ ሰሊምና
ጤና ሊንቺ ይሁን ያ ቢንተ ኒሌ !
--------------

///_________\\\\___________////_________\\\\________

የግርጌ ማስታወሻዎች
1.

“ሏረር ጌይ” ሏረሪዎች ከተማቸውን የሚጠሩበት ዋነኛው ስሟ ነው። “ሏረርጌ” የሚሇውን ስም ያስገኘው ይኸው
“ሏረር ጌይ” ነው። በውስጥ ገጾች በስያሜ
ው አመ
ጣጥ ዙሪያ በርካታ ቁም ነገሮችን እንጨ
ዋወታሇን።

2.

በዏረብኛ “ዏጃኢብ” ሲባሌ “ዴንቅ ነገር” ሇማሇት ነው፡ ፡ ነጠሊው ወዯ ብዙ ሲቀየር “ዏጃኢባት” ይሆናሌ፡ ፡
ይህ ቃሌ በሏረሪ (ጌይ ሲናን)፣ በኦሮምኛና በሶማሉኛ ቋንቋዎችም በዚሁ ስሜ
ት ያገሇግሊሌ፡ ፡ እኔም በዴርሰቴ
ውስጥ እዯጋግመ
ዋሇሁ፡ ፡

3.

በዝርዝሩ ውስጥ ካካተትኳቸው ስብዕናዎች መ
ካከሌ ሶስቱ መ
ሰረቴን እንዲስተካክሌ የረደኝ የነፌሲያዬ ወዲጆች ናቸው፡
፡ በበኩር ስራዬ ሇነርሱ ያሇኝን አክብሮት መ
ግሇጹ ውዳታ ብቻ ሳይሆን ግዳታም ሆኖ ተገኝቷሌ፡ ፡

4.

በጌይ ሲናን (የሏረሪ ቋንቋ) “በፇጣሪ ስም ይሁን” ማሇት ነው። ሏረሪዎች መ
ሌካም ነገር እንዱገጥመ
ን ምርቃት
ሲያዯርጉሌን በዚህ አባባሌ ያጅቡታሌ፡ ፡

5.

ጀሊለዱን ሙ
ሏመ
ዴ ሩሚ (1207-1273) ዝናው ከአዴናፌ እስከ አጽናፌ የናኘ የፊርስ/Persia (አሁን ኢራንና
አፌጋኒስታን) ባሇቅኔ ነው፡ ፡ የዚህ ባሇቅኔ ግጥሞች በአሜ
ሪካና በአውሮጳ በሰፉው እየተነበቡ ነው። ፊርስ
ያፇራቻቸው ዘመ
ን-አይሽሬ (classic) ባሇቅኔዎች በአብዛኛው “ሱፉዎች” ናቸው፡ ፡ የሀገራችን አንባቢያን ሩሚ፣

ፉርዯውሲ፣ ሒፉዝ፣ ጃሚ፣ ሳዱ እና ኒዛሚን ከመ
ሳሰለት ታሊሊቅ የፊርስ ባሇቅኔዎች ይሌቅ ዐመ
ር ኸያምን የሚያውቁት
ይመ
ስሇኛሌ፡ ፡

(Encyclopedia Britannica 2010 Student

and Home Edition. :

Chicago)
6.

መ
ስነቪ እጅግ የተከበረ የ ሩሚ ዴርሰት ነ ው፡ ፡ ሩሚ የተቀኛቸውን ቅኔዎች በዚህ መጽሀፌና ”Divan-e-Shams
Tabriz”

በሚባሌ ላሊ

መ
ጽሀፌ ውስጥ

አጠቃልአቸዋሌ፡ ፡

“መ
ስነቪ”

ከሰነ-ፅሁፌ ሃያስያን

“The

Masterpiece of Persian Literature” የሚሌ ሙ
ገሳን ከማግኘቱም በሊይ የተባበሩት መ
ንግስታት
የትምህርት፣

የሳይንስና የባህሌ ዴርጅት (UNESCO)

በዋና ዋና የዒሇም ቋንቋዎች ተርጉሞታሌ፡ ፡

Encyclopaedia Britannica 2010 Student and Home Edition. Chicago)

(

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
7.
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ግጥሙበቀጥታ ከመ
ስነቪ የቀዲሁት ሳይሆን www.poetry.com ከሚባሌ ዴረ-ገጽ ያገኘሁት ነው፡ ፡ በተጨ
ማሪም
በግጥሙውስጥ የነበሩትን ሁሇት ቃሊት Gey እና Harar Gey ወዯሚለት ሇውጫ
ቸኋሇሁ፡ ፡

8.

ኑር ሙ
ጃሂዴ ሙ
ሏመ
ዴ የጁገሌን ግንብ ያሰራ ዝነኛ የሏረር አሚር ነው፡ ፡ የርሱ ህይወትና የትግሌ ውል ሇብቻው
አንዴ መ
ጽሀፌ እንዯሚያስፇሌገው በማመ
ን ሇመ
ጽሀፈ ጥንቅር ቅዴመ ዝግጅት እያዯረግኩ ነው፡ ፡ ስሇሆነም በዚህኛው
ዙር ስሇ አሚር ኑር ብዙም የምነግራችሁ ነገር የሇም፡ ፡

9.

የፇጠጋር ውል ምን ይመ
ስሌ ነበር? ፇጠጋርስ የት ነው? ይህንንም በቀጣዩ መ
ጽሀፌ እናወጋሇን፡ ፡

10. ስሇ ዱሌ ወንበራ ማንነትም በሚቀጥሇው ዙር እናጨ
ዋወታሇን፡ ፡
11. ጌይ ገንናፉ በሏረሪ እናቶች የሚሇበስ እግረ ጠባብ የውስጥ ሱሪ ነው፡ ፡ ጌይ ኣያች (የሏረሪ እናቶች) በበዒሌ
ቀናትም ሆነ በአዘቦት ቀን “ጌይ ገንናፉ” ታጥቀው ነው የሚታዩት፡ ፡
12. “አጥሊስ” የሏረሪ እናቶች የአዘቦት ቀናት (normal days) ሌብስ ነው፡፡ በበዒሌ ቀናት ግን ሌዩ የክት
ሌብስ ይሇብሳለ፡ ፡
13.

ኣቢዲ ወሌዲች “የኣቢዲ ሌጆች” ማሇት ነው:: “ኣቢዲ” በ17ኛው ክፌሇ ዘመ
ን በሏረር ከተማ የኖሩ ጻዴቅ ሴት
(ወሉይ) ናቸው፡ ፡ የሏረሪ ተወሊጆች እኝህን ወሉይ እንዯ እናታቸው ያዩዋቸዋሌ፡ ፡ በዚህም የተነሳ በሏረር ከተማ
''ኣይ'' (እናት) በሚሌ የክብር ስም ይጠራለ፡ ፡ የሏረሪ እናቶች ዯግሞ ኣይ አቢዲን የመ
ሌካም ስብዕና ምሳላ
በማዴረግ ይከተሎቸዋሌ፡ ፡

( Camilla Gibb: In the City of Saints: Religion,

Politics and Gender in Harar-Ethiopia, 1996፡ pp-__)
14. “ኩለብ'” የሏረሪ ህዝብ በ1940ዎቹ መ
ጨ
ረሻ ሊይ ያካሄዯው ፀረ-ጭ
ቆና ንቅናቄ ነው፡ ፡ ንቅናቄው የፇነዲው
በጨ
ሇንቆው ጦርነት ማግስት የሏረሪ ሽማግላዎች ከአጼ ምኒሌክ ጋር ባዯረጉት ስምምነት መ
ሰረት ሇህዝቡ የተፇቀዯው
የእምነት ነጻነት መ
ብት በአፄ ኃይሇስሊሴ መ
ንግስት በመ
ታፇኑ፣ የቁርአን ትምህርት ቤቶችና መ
ዴረሳዎች (መ
ዯበኛ
ትምህርት ቤቶች) በሏረሪና በዏረብኛ ቋንቋዎች እንዲያስተምሩ በመ
ከሌከሊቸውና የ ዱዋን መ
ስሪያ ቤቶች (የሸሪዒ
ፌርዴ ቤቶች) ተዘግተው በመ
ዯበኛ ፌርዴ ቤቶች እንዱተኩ በመ
ዯረጋቸው ነው፡ ፡
ይህ ንቅናቄ የ“እምቢ ሇመ
ብቴ” ዴምጹን ከሀገር ውስጥ አሌፍ በዘመ
ኑ ሇነበረው የዒሇም መ
ንግስታት ማህበር
(League of Nations) ሇማሰማት መ
ቻለ በንጉሰ ነገስቱ መ
ንግስት ሊይ ከፌተኛ ዴንጋጤን አስከትል ነበር፡
፡ በመ
ሆኑም የስርአቱ ጋሻ-ጃግሬዎች “የንቅናቄው ቀንዯኛ አስተባባሪዎች ናቸው” ባሎቸው የብሓ
ረሰቡ ተወሊጆች ሊይ
ከፌተኛ እመ
ቃ፣ ሰቆቃ፣ እንግሌትና የጅምሊ ቅጣት ፇጽመ
ዋሌ፡ ፡ በርካቶች ሇእስርና ሇግዞት ተዲርገዋሌ፡ ፡ የተወሰኑ
ሳተናዎች ከመ
ከራው አምሌጠው በውጪ ሀገራት (በተሇይም ግብጽ) በጥገኝነት የመ
ኖር እዴሌን አግኝተው የነበረ
ቢሆንም የአጼው መ
ንግስት ባዯረገው ጫ
ና ከፉለን ወዯ ሀገር ቤት አስመ
ሌሷሌ፡ ፡ ጥቂቶች ግን የውጪ
ውን ኑሮ የሙ
ጥኝ
ብሇው የዯርግ መ
ንግስት እስከወዯቀበት 1991 (በኛ አቆጣጠር 1983) ዴረስ በዚያው ቆይተዋሌ፡ ፡ (ምንጮ
ች፡
ሊጲሶ ጌ. ዴላቦ፡ የኢትዮጵያ የገባር ስርአትና ጅምር ካፒታሉዝም፣ 1990፣ ገጽ 154-160፡ የሏረሪ አመ
ጽ፣
2000፡ ገጽ 158፡

Camilla Gibb: ibid: pp-__)

15. ዏይነ አጭ
ሬዎች (The short sighted) ንቅናቄውን በወቅቱ ሇማፇን ቢችለም የንቅናቄውን ዒሊማና መ
ንፇስ
ሇማጥፊት ግን አሌቻለም፡ ፡ ዘመ
ን ሲሇወጥ በዚያ ትውሌዴ የተጠየቁት ማንነትን የማስጠበቅና ራስን በራስ
የማስተዲዯር ጥያቄዎች ከሞሊ ጎዯሌ ምሊሽ አግኝተዋሌ፡ ፡
16. ''ሀኖሊቶ''

በሶማሉኛ “እናሸንፊሇን” ማሇት ነው። ይህም የኩለብ ንቅናቄ ህዝቡን ሇማነቃነቅ ሲጠቀምበት

የነበረው መ
ሪ መ
ፇክሩ ነው። (ከረዲት ፕሮፋሰር አህመ
ዴ ዘከሪያ የተገኘ መ
ረጃ፡ ሏምላ 2010፡ አዱስ አበባ)።
17. የዏረቢያ ስሌ በዏረብኛ ቋንቋ የጻፈ ሇማሇት እንጂ የዏረቢያ ሰሊጤ (ሱዐዱ፣ የመ
ን፣ ኦማን) ተወሊጆች ማሇቴ
አይዯሇም፡ ፡
18. “አውሮጳዊያን” ስሌም በአውሮጳ ዋና ዋና ቋንቋዎች የጻፈ ምሁራን ሇማሇት ነው፡ ፡ ፀሏፉዎቹ ከአውሮጳ ብቻ ሳይሆን
ከአሜ
ሪካ፣ ከካናዲና ከአውስትራሉያም ይመ
ጡ ነበር፡ ፡

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
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19. እውነቴን ነው፡ ፡ ዴሮ ስሇ ሏረር ባህሌና ታሪክ በመ
ጠኑ አንብቤ ነበር፡ ፡ በከተማዋ መ
ኖር ከጀመ
ርኩ በኋሊ ግን
ስሇርሷ ያሇኝ ዕውቀት በብዙ እጥፌ ጨ
ምሯሌ- ምስጋና ሇነዚያ ጸሀፌትና ሇሏረሪ ወዲጆቼ ይሁንና!
20. ስሇነዚህ

ፀሀፌት ማንነት የሚያወሱ መ
ረጃዎችን በመ
ጽሃፈ ምንባብ፣

በግርጌ ማስታወሻውና በአባሪዉ ውስጥ

ታገኛሊችሁ፡ ፡
21.

የአህመ
ዴ ሻሚን የሔይወት ታሪክ ሇማንበብ ከፇሇጋችሁ www.awfeki.com የተሰኘውን ዴረ-ገጽ ከፌታችሁ
ተመ
ሌከቱ።

22. አብዯሊ ሸሪፌ ሇሀገራችንና ሇምስራቅ አፌሪቃ ብቸኛ የሆነውን የግሌ ሙ
ዚየም “ሸሪፌ ሏረር ሙ
ዚየም” በሚሌ ስያሜ
ያቋቋመ ሌበ ሙ
ለ ሏረሪ ነው፡ ፡ ሙ
ዚየሙበስብስቦቹ ብዛት ከኢትዮጵያ ብሄራዊ ሙ
ዚየምም ጋር ይፍካከራሌ፡ ፡ አብዯሊ
ሸሪፌና ቤተሰቡ በሙ
ዚየሙየሚታዩትን የሀገር ሀብቶች ሇማሰባሰብ 20 ዒመ
ታት ወስድባቸዋሌ፡ ፡
23. ድ/ር ኤንሪኮ ቼሩሉ በሏረር-ነክ ጉዲዮች ሊይ ባዯረገው ጥናት ከማንኛውም ምሁር ይበሌጣሌ፡ ፡ የሏረር ጥንታዊ
ጽሁፍችን ከየቦታው እያሰባሰበ ሇአጥኚዎች ያመ
ቻቸውም እርሱ ነው፡ ፡ መ
ጽሀፈ ስሇርሱም ቢሆን አንዲንዴ መ
ረጃዎችን
ይሰጣችኋሌ፡ ፡
24. እንዯዚህ የሚባሌ የጥናት መ
ስክ መ
ፌጠር አይቻሌም እንዳ? ይቻሊሌ፡ ፡ በግብጽ-ነክ ጉዲዮች ሊይ ብቻ ያተኮረ
የጥናት መ
ስክ

Egyptology

እንዯሚባሇው ሁለ በሏረር-ነክ

ጉዲዮች ሊይ ያተኮረ

የጥናት መ
ስክም

Hararology በሚሌ ስያሜ ማቋቋም ይቻሊሌ፡ ፡
25. ሼኽ ሙ
ሏመ
ዴ ረሺዴ(1906-1988) አያቴ ናቸው፡ ፡

የርሳቸውን ስም በማንሳቴ ግብዝ እንዯማሌባሌ ተስፊ

አዯርጋሇሁ፡ ፡
26. በዘበዛ በምስራቅ ኢትዮጵያ በሚነገሩ ቋንቋዎች (ኦሮምኛ፣ ሏረሪ፣ ሶማሉኛ) “የተምታታበት፣ ግራ የገባው” ወዘተ...
የሚለ ፌቺዎች አለት፡ ፡
27. አሊህ የርስዎን ውሇታ በመ
ሌካም ይክፇሌዎት ማሇት ነው-በዏረብኛ፡ ፡
28. ከ"ሱፉ" እና ''ሱፉዎች'' ጋር የሚተዋወቁ አንባቢያን ኢዴሪስ ሻህንም በዯንብ እንዯሚያውቁት እገምታሇሁ፡ ፡
በርግጥም ተሰውፌ /Sufism/

የሚባሇውን የእስሊማዊ የስነ-ምግባር እና የእውቀት ዘርፌ ሇምዕራባዊያን

አንባቢዎች በስፊት ያስተዋወቀው ኢዴሪስ ሻህ (1924-1996)

ነው፡ ፡

ከርሱ ዴርሰቶች መ
ካከሌ The

pleasantries of the Incredible Mullah Nasrudin የሚሌ ርዕስ ያሇው መ
ፅሏፈ በጣም
ታዋቂ ከመ
ሆኑም በሊይ በአማርኛ ቋንቋም “ተረበኛው ነስሩዱን” በሚሌ ርዕስ ተተርጉሟሌ:: ሆኖም ኢዴሪስ ሻህን
ያሌተረደት ተርጓሚ በእንግሉዝኛ ቋንቋ ችልታቸው ብቻ ተመ
ክተው ነስሩዱንን ተራ ቀሌዯኛና ፋዘኛ አዴርገውት ቁጭ
!!
ያሳዝናሌ፡ ፡ እንዱህ ዏይነት ስራ ሲተረጎም የሱፉዎችን እሳቤና የቋንቋ አጠቃቀምን በተገቢው መ
ንገዴ መ
ረዲትን
ይጠይቃሌ፡ ፡ መ
ጽሏፈ ተርጓሚው እንዲቀረቡት የቀሌዴና የቧሌት ዴርሳን የሚመ
ስሊቸው ካለ ተሳስተዋሌ፡ ፡ ሱፉዎች
የነስሩዱን ጨ
ዋታዎች መ
ሌካም ምግባርን ሇማስተማርና ሌቦናን ከሀጢ
ኣት ሇመ
ሰብሰብ በሚሌ ዒሊማ ነው ሇተከታዮቻቸው
የሚተርኩት።
በነገራችን ሊይ ኢዴሪስ ሻህ በትውሌዴ አፌጋናዊ (Afghani) በዜግነቱ ዯግሞ እንግሉዛዊ ነው፡ ፡ ሇበሇጠ መ
ረጃ
በርሱ ስም የተከፇተውን ዴረ-ገጽ (www.idriesshah.com) ይጎብኙ፡ ፡

29. ሏናን አሌ-ኒሌ ዏይነስውር ናት፡ ፡ ይህች ሱዲናዊት ዴምጻዊት በሔይወቷ የተጋረጠባት ችግር እንዱህ ነው አይባሌም፡
፡ ሆኖም ሁለንም ተቋቁማ ዒሇም አቀፌ እውቅናን አትርፊሇች፡ ፡ እኔ ጸሀፉው እርሷን የሚያይ ሰው በመ
ሆኔ
እኮራሇሁ፡ ፡ እንዯርሷ “ሌበ ጠንካራ” መ
ሆንንም እመ
ኛሇሁ፡ ፡ ይሳካሌኝ ይሆን? እርሱ ያውቃሌ።

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
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“ከቢር” እና “አርዲ ዊጅ”
“ሇዕዴሇኛ ሰው የህይወት ጥሪ ይዯርሰዋሌ” ይባሊሌ፡ ፡ እኔ ዴሮ በዚህ አሊምንም ነበር፡ ፡
ተኣምረኛዋ ከተማ ግን ተስፇንጣሪ አቋሜ
ን ትቼ ከብዙሀኑ እምነት ጋር እንዴታረቅ አስገዴዲኛሇች፡
፡ 1 “እንዳት?” የምትለኝ ከሆነ ነገሩን በትንሹ ሊጫ
ውታችሁ፡ ፡
የዚህችን ከተማ ስመ
-ገናናነት ቀዴሞውንም ቢሆን እመ
ሰክራሇሁ፡ ፡

በኢትዮጵያም ሆነ

በአፌሪቃ በጥንታዊነታቸው ከሚጠቀሱ ጥቂት ማዕከሊት መ
ካከሌ እንዯምትመ
ዯብም ተጠራጥሬ አሊውቅም፡
፡

እርሷን በአካሌ ካወቅኳት በኋሊ

ግን በመ
ጠነ

ሰፉ ተአምራት የተሞሊች ባሇትንግርት

(mystique) መ
ዱና መ
ሆኗ አነቃቃኝና በትንግርቶቿ ሊይ አሰሳ ማዴረግ ጀመ
ርኩ፡ ፡

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
በዚሁ መ
ሰረት በንባብ (reading)፣
(interrogation)፣

በፌተሻ

ሏረር ጌይ
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በምሌከታ(observation)፣

በመ
ጠይቅ

(survey)

እና

በውይይት

(discussion/

dialogue) የማገኘውን ሁለ ከማስታወሻ ዯብተሬ ሊይ ማስፇሩን ተያያዝኩት፡ ፡

አንዲንዴ

መ
ረጃዎችን ዯግሞ እንዯኔው ሇከተማዋ አዱስ ሇሆኑ ወገኖች ማስተሊሇፌ ጀመ
ርኩ። ይህንን ሁለ
ሳዯርግ ታዱያ “ራሴን ሊረጋጋበት”

2

ከማሇት ያሇፇ ሏሳብ መ
ጥቶብኝ አያውቅም፡ ፡

ጥቂት እንዯሰነባበትኩ ዯግሞ ከአስገራሚ እውነታዎች ጋር መ
ናበብ ግዴ ሆነብኝ፡ ፡ ሇምሳላም
ከተማዋ “የምስራቅ አፌሪቃ ቲምቡክቱ”

3

የተሰኘችበትን ወርቃማ ዘመ
ን ማሳሇፎ፣

ከ1750ዎቹ

መ
ጨ
ረሻ እስከ 1850ዎቹ መ
ጀመ
ሪያ በዘሇቀው ዘመ
ን እርሷን ሇማየት ከፌተኛ ጉጉት የነበራቸው
የአውሮጳ ምሁራን ከተማዋ ያሇበችን ቦታ ማወቅ ተስኗቸው መ
ሊውን የአፌሪቃ ምዴር ሲያስሱት
መ
ክረማቸው ወዘተ ዴሮ የማሊውቃቸው እውነታዎች ናቸው፡ ፡

4

በዚህን ጊዜም ነበር “እኔ ተራ ሚኒባስ እየጋሇብኩ የገባሁባት ከተማ ዒሇምን እንዱህ ጉዴ

አሰኝታ ነበርን? እንዯዚያ ከሆነ ምክንያቱ ምንዴነው?” የሚሌ ሙ
ግት በአዕምሮዬ የተከሰተው፡ ፡
የዚህን ጥያቄ ምሊሸ ሳፇሊሌግም ዕዴሇኛ መ
ሆኔ ታወቀኝና
ትቼ ይህንን ዴርሳን ሇመ
ቀመ
ር ኒያ
*****

“ራሴን ሊረጋጋ” ማሇቱን ከነአካቴው

(ሌባዊ ውሳኔ) አዯረግኩኝ፡ ፡
*****

*******

አዎን! ከታሊቋ ከተማ ጋር የተዋወቅኩበት አጋጣሚ የህይወት ጥሪ ከዯረሳቸው እዴሇኞች ጎራ
አሰሌፍኛሌ። በዕዴሇኛነቴም ስሇርሷ ሊወጋችሁ ነው፡ ፡ ስሇ ትንግርተኛዋ የጥበብ መ
ንዯር!

ሏረር! የዕውቀት ሰፇር!.......

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
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ሏረር የተወሇዴኩባትን ከተማ ገሇምሶን ትመ
ስሊሇች፤ አዱስ አበባን ትመ
ስሊሇች፤ ዴሬ
ዲዋንም ትመ
ስሊሇች፡ ፡ ጅማንና ዯሴንም ትመ
ስሊሇች፡ ፡ በስነ -ጽሁፌ ብቻ የማውቃቸውን ቃሂራን
(ካይሮን)፣

ዯማስቆን፣

ልንድንን፣

ፓሪስን፣

ኒውዮርክን ወዘተ…ትመ
ስሊሇች። ከአሰሊም ሆነ

ከጎንዯርም ሆነ ከመ
ቀላ የተገኘ ሰው በሏረር

ከነቀምቴ፣

ሊይ ሲከትም ተመ
ችቶት የሚኖረው

ከተማዋ እንዱህ ሁለንም መ
ምሰሌ የምትችሌበት በመ
ሆኑ ነው።
መ
ምሰሌና መ
ሆን ግን ሇየቅሌ ናቸው። ሏረር ላልችን ብትመ
ስሌም ራሷን ብቻ ነች፡ ፡ በላልች
አካባቢዎች

የምታውቋቸውን

ነገሮች

በሙ
ለ

በሏረርም ሇማየት

አይቸግራችሁም፡ ፡

የሚገጥማችሁን ተአምር ግን ወዳትም ብትሄደ ሊታገኙት ትችሊሊችሁ፡ ፡

በሏረር

በዚህም ምክንያት ነው

ሏረርን የረገጠ ሰው ሁሇመ
ናው ወዯ አዱስ ሰውነት የሚቀየረው፡ ፡
*****

*****

*******

“ሁለንም እየመ
ሰለ ራሳቸውን ብቻ ሆነው መ
ገኘት የሚችለ ከተሞችን ጥሩ!” ብትባለ በቶል
የሚታወሷችሁ እነማን ናቸው? የናንተን ምሊሽ አሊውቅም፡ ፡ እኔ ግን ሁሇት ከተሞችን ሌጠራሊችሁ
እችሊሇሁ፡ ፡ አንዯኛዋ በጽሁፌ ብቻ የማውቃት በጝዲዴ ናት፡ ፡ ላሊኛዋ ዯግሞ አሁን የምኖርባት

ሏረር ናት፡ ፡

የሁሇቱ መ
መ
ሳሰሌ ዯግሞ

በእጅጉ ይዯንቃሌ፡ ፡
አዎን!

ሏረር

በጝዲዴና

ይመ
ሳሰሊለ፡ ፡

በጣም

በዚህም የተነሳ እህትማማች

ከተሞች መ
ሆናቸው በሰፉው ይነገርሊቸዋሌ።5
አብነቶች

በጝዲዴ የኸሉፊዎች መ
ንበር

ሃሩን አሌ-ረሺዴን

6

ሊስረዲ፡ ፡
ነበረች -

ያስታውሱ፡ ፡

ሏረር

ዯግሞ የአሚሮች መ
ንዯር ነበረች - አሚር
ኑርን
ከተሞች

ያስታውሱ።

በላሊ

“የአባዱር

በኩሌ ሁሇቱም

ከተማ”

በመ
ባሌ

ይታወቃለ። የሼኽ አባዱር ስም በሁሇቱም
ከተሞች የተከበረ ነው።7

ሪ ቻርዴ በ ርተን በ ምናባ ዊ ስ ዕ ሌ
/ምን ጭ፡ Wikipedia

ይህንንም በጥቂት

ሶስተኛው አብነት ዯግሞ (ከተሞቹን የሚያመ
ሳስሊቸው) ከዒሇም አቀፈ አሳሽና ዯራሲ
ከሰር ሪቻርዴ በርተን ጋር ይያያዛሌ፡ ፡ በርተን በአፌሊ የወጣትነ ት ዘመ
ኑ ሊይ ጀብዴ የመ
ስራት
ስሜ
ት ቢወጥረው ሇ“አጭ
ቤነት” ተዲረገና ከርሱ በፉት ያሌተሞከሩ የ“ማጭ
በርበር” ዴርጊቶችን
ሇመ
ዲፇር ቆረጠ፡ ፡

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
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በቅዴሚያም “አፌጋናዊ ሼኽ ነኝ” የሚሌ ካባ ዯርቦ
ወዯ መ
ካና መ
ዱና በመ
ግባት

8

እዚያ ያየውን ነገር ሁለ

ሇዒሇም ህዝብ አስነበበ፡ ፡ በዚያው እግሩ ወዯ አፌሪቃ
ምዴርም

ተሻገረና

የማጭ
በርበሪያ
ጓዲዋን

“የመ
ናዊ

ሼኽ

ስሌት ተጠቅሞ ወዯ

መ
ረመ
ረ፡ ፡

ነኝ”

የሚሌ

ሏረርም ገባና

የምርመ
ራውንም ውጤት “First

Footsteps in East Africa፡ (or the
Exploration of Harar”) በሚሌ ርዕስ ስር
በ ቅርቡ ከ ታተሙ
ት የ ሪ ቻርዴ
በ ርተን መጽሀ ፌ ቅጂዎች አን ደ
/ፍቶ ከ ጉግሌ ቡክስ

ሇአንባቢያን ሊከ።
ሪቻርዴ በርተን በሔይወቱ መ
ጨ
ረሻ ሊይ በጝዲዴንም
ጎበኛትና ዝነኛውን “The Book of Thousand
Nights and a Night” (ወይንም ዯግሞ The

Arabian Nights) ሇዒሇም ህዝብ አበረከተ፡ ፡

9

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሁሇቱን መ
ጽሀፌት

የሚያነብ ሰው ሏረርና በጝዲዴን በዯንብ ያውቃቸዋሌ፡ ፡
*****
ሏረር በ ሪ ቻርዴ በ ርተን ምናባ ዊ ስ ዕ ሌ
/ምን ጭ፡ Richard Burton- First Footsteps in East Africa; pp. /

*****
*****
**

ሏረር

በነዚህና
በላልችም
ትንግርቶ
ች

የተመ
ሊች
ናት፡ ፡
እኔም

ሊሇፈት
ሶስት ዒመ
ታት “ዚሸርቂ ኢፌሪቂያ ታዕሉም መ
ርከዝ”
አምባ ጋር

የ“ከቢር” እና የ“አርዲ ዊጅ”

ከርሜ
አሇሁ፡ ፡

11

10

ከምትባሇው ከዚህች የታሪክና የስሌጣኔ

ጥምረት መ
ስርቼ አስገራሚ “ዑሌሚ” ስሸምት

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
ሏረር የምታስተምረውን

“ማዴዱ”

17

ሙ
ለ በሙ
ለ ከማጠናቅቅበት ዯረጃ

ሊይ ግን

ሊይ

አሌዯረስኩም። ስሇዚህ “አርዲ ዊጅ” ሆኜ መ
ሰንበት ግዴ ይሇኛሌ። ሇአሁኑ ግን “ጢ
ት ከቢር”
እንዴሆን በተፇቀዯሌኝ መ
ሰረት “ከቢር” ካስተማረችኝ “ዑሌሚ” በጥቂቱ እየቆነጠርኩ ሊቀብሊችሁ
ተዘጋጅቻሇሁ፡ ፡ “ቀሇም መ
ስበር” ዯረጃ ሊይ ስዯርስ የሚሆነውን ዯግሞ በጊዜው አጫ
ውታችኋሇሁ
ዕዴሜ
ና ጤና ይስጠንና!

አፇንዱ ሙ
ተቂ
ሏረር ጌይ
ሚያዚያ
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የግርጌ ማስታወሻዎች
1.

ከርሷ ጋር የተዋወቅኩበት አጋጣሚ ራሱ ያስዯንቀኛሌ፡ ፡

እርሱን ግን አሁን አሊወጋችሁም፡ ፡

በህይወቴ

የማሌረሳው ትሌቅ አጋጣሚ ነው ብዬ ማሇፈን እመ
ርጣሇሁ፡ ፡
2.

“ራሴን ሊረጋጋ” ስሌ አንዲንዴ ጊዜ የሚነሳብኝን የጽሁፌ “ሏራራ” ሊስታግስበት ማሇቴ ነው፡ ፡

3.

Richard F. Burton, First Foot Steps in East Africa, 1856, pp 1

4.

ሇምሳላ በ19ኛው ክፌሇ ዘመ
ን መ
ጀመ
ሪያ ሊይ የታሊቋ ብሪታኒያ ምሁራንን ሇአዲዱስ አሰሳዎች ሲያሰማራ
የነበረው The Royal Geographical Society ሏረር የምትገኝበትን ትክክሇኛ ቦታ ሇማወቅ
የተዯረጉ ጥናቶቸን በማጠቃሇሌ አንዴ ጽሁፌ Extract Report on the probable location
of Harar በሚሌ ርዕስ አሳትሞ ነበር፡ ፡ (The Journal of Royal Geographical
Society, Volume 12, 1842) ከሊይ በጠቀስኩት የሪቻርዴ በርተን መ
ጽሀፌ ውስጥም በሰር ዊሉያም
ባርከር የተመ
ራ የብሪታኒያ አገር አሳሾች ቡዴን ከአንኮበር ወዯ ሏረር ሇመ
ዴረስ ያዯረገው ትግሌ
በተጓዡ
(ባርከር) አንዯበት ተተርኳሌ። (Richard F. Burton: ibid፡ pp. 597)

5.

አቶ ሐ
ሴን አብደሰታር (ህዲር-2009)፣

አቶ አብደሰመ
ዴ ኢዴሪስ (ታህሳስ-2009)፣

አቶ ኢዴ ባሻ

(ጥር-2009) ሁለንም ሽማግላዎች ያነጋገርኩት በሏረር ከተማ ነው።
6.

ኸሉፊ ሃሩን አሌ-ረሺዴን ከናንተ ጋር ሇማስተዋወቅ አሌቃጣም፡ ፡ በርሱና በሏረር አሚሮች መ
ካከሌ የነበረውን
መ
መ
ሳሰሌ የሚያስረዲ አንዴ አብነት ግን ይኸውሊችሁ፡ ፡

ሃሩን አሌ-ረሺዴ ህዝቡ በአስተዲዯሩ ሊይ ያሇውን አስተያየት ሇመ
ስማት ሲፇሌግ ምሽት ሊይ እንዯ በዯዊ
(የባሊገር ዏረብ) ይሇባብስና በጝዲዴን ከዲር እስከ ዲር ያስሳታሌ፡ ፡ የሏረር አሚሮችም እንዯ ሃሩን አሌ-

ረሺዴ ማንነታቸውን በመ
ዯበቅ በከተማዋ ጎዲናዎች ሊይ በምሽት የመ
ዘዋወር ሌማዴ ነበራቸው፡ ፡ ሇምሳላ አሚር
አህመ
ዴና አባቱ አሚር አቡበከር ከተማዋን በምሽት ያስሷት እንዯነበር ሪቻርዴ በርተን ነግሮናሌ።
(Richard F. Burton, ibid, 335)
7.

ሼኽ አባዱር በከተማዋ በጣም የሚታወቁበትን ዝነኛ ገዴሌ በሚቀጥሇው ክፌሌ እንጨ
ዋወታሇን።

8.

በጉብኝቱ ማግስት የጻፇው Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah
and Meccah (1850) ከፌተኛ እውቅናን አትርፍሇት ነበር፡ ፡

እርሱ ግን በአውሮጳ አዯባባዮች

ያገኘውን ዝና ከማጣጣም ይሌቅ ላሊኛዋን አስዯናቂ ከተማ ሇመ
ጎብኘት ወዯ ሏገራችን መ
ጣ፡ ፡ እናም በሇመ
ዯው

ሏረር ጌይ
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የማጭ
በርበሪያ ስሌት ወዯ ሏረር ገብቶ ያየውንና የሰማውን ሁለ “First Footsteps in East
Africa” በሚባሇው መ
ጽሀፌ ውስጥ ጻፇው፡ ፡ አሁን የምታነቡትን መ
ጽሀፌ ሳዘጋጅ የመ
ጀመ
ሪያ ዯረጃ ምንጭ
ሆነው ከረደኝ ሰነድች መ
ካከሌ አንደ ይህ የበርተን መ
ጽሀፌ እንዯሆነ ወዯፉት ታዩታሊችሁ፡ ፡
9.

“አሌፌ ሇይሊ ወ ሇይሊ”

የሚሇውን የመ
ጽሀፈን የዏረብኛ ስም ነው “The Book of Thousand

Nights and a Night” በማሇት የተረጎመ
ው፡ ፡ አንባቢያን መ
ጽሀፈን በዯንብ የሚያውቁት ግን The
Arabian Nights በሚሇው ስሙነ ው፡ ፡ የዚህ መ
ጽሏፌ የአማርኛ ትርጉም (አንዴ ሺህ አንዴ ላሉት)
ከእንግሉዝኛው የተቀዲ የትርጉም ትርጉም ቢሆንም በዏረብኛው መ
ጽሏፌ የሚገኘውን ዴባብ አሌሇቀቀም፡ ፡
10. “የምስራቅ አፌሪቃ የትምህርት ማዕከሌ” ማሇት ነው-በጌይ ሲናን (የሏረሪ ቋንቋ)፡ ፡

ሏረር እንዱህ

የተባሇችው በወርቃማው ዘመ
ኗ ነው፡ ፡ ሪቻርዴ በርተን ይህንን ሲገሌጽ “it shares with Zebid
in Yemen, the reputation of being an Alma Mater” ብል ነበር፡ ፡ Richard
F. Burton: ibid, pp-323
11. በሏረር ባህሊዊ ትምህርት ቤቶች መ
ምህሩ “ከቢር” ይባሊሌ፡ ፡ ተማሪው ዯግሞ “አርዲ ዊጅ” ተብል ይጠራሌ፡ ፡
መ
ምህሩ ሲያስተምር ከተማሪዎቹ ውስጥ ተመ
ርጦ በሚሾምና “ጢ
ት ከቢር” በሚባሌ ረዲት መ
ምህር ይታገዛሌ።
በትምህርት የሚገኝ ማንኛውም ዕውቀት “ዑሌሚ” ይሰኛሌ፡ ፡ ትምህርት ቤቱ “ቁርኣን ጌይ” ተብል ይጠራሌ።
ትምህርት የሚጠናቀቅበት (የምረቃ) ዯረጃ ዯግሞ “ቀሇም መ
ስበር” በመ
ባሌ ይታወቃሌ።

ጌይ -አዯሪ -አዯሬ -ሏረር -1

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ

19

እነሆ በከተማዋ ትሩፊቶች ሊይ የምናዯርገውን ቅኝት መ
ጀመ
ራችን ነው፡ ፡ በዚህ የመ
ክፇቻ
ወጋችንም ከከተማዋ ስሞች ጋር ትተዋወቃሊችሁ፡ ፡ ታዱያ “ስሞቿ እገላ.. እገላ..ይባሊለ” ብዬ
የማሌፌ እንዲይመ
ስሊችሁ፡ ፡

ከያንዲንደ ስም ጀርባ

ያለትን

የታሪክና

የባህሌ ትሩፊቶች

እየፇተሻችሁ በውበታቸውና በትንግርታቸው እንዴትዯመ
ሙእሻሇሁ፡ ፡ ስሇሆነም ጨ
ዋታችንን በ“ኢማን”
(እርጋታ) እናስኬዯዋሇን፡ ፡

ይህች ውብ ከተማ “ጌይ”፣ “አዯሪ”፣
አሎት፡ ፡

1

“አዯሬ” እና “ሏረር” የተሰኙ አራት ስሞች

እነዚህ ስሞች በሙ
ለ እስከ አሁን ዴረስ ህያው ናቸው፡ ፡ በዚህ ረገዴ ሏረርን

የሚቀናቀናት ላሊ ከተማ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሇ አይመ
ስሇኝም፡ ፡ 2
በላሊ በኩሌም አራቱ ስሞች ከግሇሰቦች ወይም ከገዢ
ዎች የተገኙ አሇመ
ሆናቸውን ሌብ በለ፡
፡ ሏረር ሁለንም ስሞች ያገኘችው ከህዝብ ነው፡ ፡ ስሞቹ ሇረጅም ዘመ
ናት በአገሌግልት ሊይ ያለ
መ
ሆናቸው ዯግሞ ሶስተኛው አብይ እውነታ ነው።
ማህበረሰቦች መ
ሆናቸውም በአራተኛነት የሚወሳ

3

ከተማዋን በነዚህ ስሞች የሚጠሯት የተሇያዩ
ሀቅ ነው፡ ፡

እንግዱህ

ሁለንም እንዲመ
ጣጡ

እናወጋሇን።

ከተማዋ- በአራቱ ማህበረሰቦች
“ሏረር” የታሪካዊቷ ከተማ ዋነኛ ስም ነው። የኦፉሴሌ መ
ጠሪያዋም “ሏረር” ነው።
የታሪክ ዴርሳናትን ስታገሊብጡ ግን ይህ ስያሜ በአዋሽና በዜይሊ መ
ካከሌ ሊሇው ጂኦግራፉያዊ
ክሌሌ በሙ
ለ የወሌ መ
ጠሪያ ሆኖ ያገሇግሌ እንዯነበር ትረዲሊችሁ፡ ፡

4

አሁንም ቢሆን ከአዋሽና

ከዋቢ ሸበላ ወንዞች በስተምስራቅ በኩሌ ያሇው ክሌሌ በጥቅለ “ሏረር” እየተባሇ ነው የሚጠራው፡
፡

ሏረር ጌይ
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*****

ከተማዋን “ጌይ” እያለ የሚጠሯት “ሏረሪዎች ናቸው። እናንተም የ “ሏረሪ” ቋንቋን
መ
ናገር ስትጀምሩ ከተማዋን “ጌይ” እያሊችሁ መ
ጥራቱንም እያዯር ትሇምደታሊችሁ። በጽሁፌ ጊዜ
ግን ጥንቃቄ ማዴረግ ይገባሌ (በእንግሉዝኛ ስትጽፈ ማሇቴ ነው)፡ ፡ በዚህን ጊዜ በርካታ ምሁራን
እንዯሚጽፈት እናንተም “Gey” ብሊችሁ መ
ፃፈን አትዘንጉት፡ ፡

5

ሏረሪዎች ከተማዋን “ጌይ” ይሎታሌ -ከሊይ እንዯገሇጽኩት፡ ፡ ከተማዋን በሙ
ለ ስሟ
ሇመ
ጥራት ሲፇሌጉ ዯግሞ “ሏረር ጌይ” ይሊለ፡ ፡ ይህ ሁኔታ በንግግር ወቅት ብዙም አያጋጥምም።
ሆኖም በሏረር ከተማ ማዘጋጃ ቤት የግቢ በር ቅስት ሊይ “ሏረር ጌይ” በትሌቁ ተጽፍ ይታያሌ።
ሇመ
ሆኑ ከተማዋን “ጌይ” እያለ መ
ጥራቱ እንዳት ተጀመ
ረ? ይህንን ቆየት ብዬ አወጋችኋሇሁ፡ ፡
አሁን ላልቹን ስሞች በግርዴፈ ሊስተዋውቃችሁ፡ ፡
*****

*****

*****

ከተማዋን “አዯሪ” በማሇት የሚጠሯት ሶማሉዎች ናቸው፡ ፡

6

በአሁኑ ዘመ
ን ይህንን ስም

የምትሰሙ
ት ግን ከአዛውንቶችና ከጎሌማሶች አንዯበት ነው፡ ፡ ወጣቱ የሶማሉ ተወሊጅ “ሏረር”
ከሚሇው ስም በስተቀር “አዯሪ”ን የሚያውቀው አሌመ
ሰሇኝም፡ ፡
የሏረርጌ ኦሮሞ ዯግሞ “አዯሬ” በሚሇው ስም ነው ከተማዋን የሚጠራት፡ ፡

የሏረርጌ

7

ኦሮሞ ከተማዋን በሙ
ለ ስሟ ሲጠራት ግን “አዯሬ ቢዮ” ይሊታሌ። የኦሮሞ ሽማግላዎች ሁሇቱ ቃሊት
(ቢዮና አዯሬ) ኋሊና ፉት ተዯርገው ቦታ እንዯተሇዋወጡ ይናገራለ።8 ትክክሇኛው አጠራርም “ቢዮ
አዯሬ” ሉሆን በተገባ ነበር

-እንዯ ሽማግላዎቹ እይታ።

እጥር ብል “አዯሬ” ብቻ ሆኗሌ።

ታዱያ በዚህ ዘመ
ን “ቢዮ አዯሬ”ም

አብዛኛው ህዝብም ይህንን አጠራር ነው የሚያውቀው፡ ፡

“ጌይ” እና “ቢዮ”
ሇመ
ሆኑ ከሊይ የጠቀስኳቸው “ጌይ” እና “ቢዮ” የተሰኙት ጥንታዊ ስሞች ከወዳት
ተገኙ? በዚህ ዙሪያ ባዯረግኩት ፌተሻ የዯረስኩበት ውጤት ዯግሞ የሚከተሇውን ይመ
ስሊሌ፡ ፡
በሏረሪ ቋንቋ “ጌይ” ሲባሌ “መ
ንዯር” ወይም “ከተማ” ሇማሇት ነው።

9

ስያሜ
ው

ሇከተማዋ መ
ጠሪያነት የዋሇበትን ሂዯት የሏረሪ ሽማግላዎች ሲያብራሩ በትውፉት የሚነገረውን አንዴ
ኩነት ይጠቅሱሌናሌ፡ ፡ በዚህ ታሪክ መ
ሰረት በጥንቱ ዘመ
ን የአሁኗ ሏረር ጌይ ባሇችበት አካባቢ
በርካታ ህዝብ የሚኖርባቸውና “ጌይ” እየተባለ የሚጠሩ ሰባት መ
ንዯሮች ነበሩ፡ ፡

እነርሱም

“ሏሰን ጌይ”፣ “ኢስኻንቲ ጌይ”፣ “ቲኹ
ን ጌይ”፣ “ሳምቲ ጌይ”፡ “ሏረዌ ጌይ” ፣ “ሩሐ
ቅ
ጌይ” እና “ፇረቃ ጌይ” ናቸው።

10

እንግዱህ እነዚያ መ
ንዯሮች ናቸው የአሁኗን “ሏረር ጌይ”

የመ
ሰረቱት፡ ፡ 11
በሰባት መ
ንዯሮች ህብረት የተመ
ሰረተችውን “ሏረር ጌይ”ን በአጭ
ሩ “ጌይ” እያለ
መ
ጥራቱ የተጀመ
ረው ከረጅም ዘመ
ናት በኋሊ ነው። ሽማግላዎቹ ይህንን ሲያስረደ እንዱህ ይሊለ።

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
“ሰባቱ ጌይ

21

ሇመ
ኖሪያነት እኩሌ ተመ
ራጭ
ነት አሌነበራቸውም። ስዴስቱ ከተሞች

የየራሳቸው ችግር ነበራቸው።አንዲንደ “ጌይ” በንዲዴ ይታመ
ሳሌ። አንዲንደ ዯግሞ በውሃ እጥረት
ይሰቃያሌ። አንዲንደም

ሇምነቱ በተሟጠጠ አካባቢ ነበር የከተመ
ው። “ቲኹ
ን ጌይ” የተባሇችው

ከተማ ግን ሇሰዎች ኑሮ የሚስማማ አየርና የዘሩትን የማይነፌግ አፇር ነበራት። ከተውሳክና
ከንዲዴም የነጻች ነበረች። እናም በላልቹ ከተሞች የሚኖረው ህዝብ ችግርና መ
ከራ ቢጠናበት ቀስ
በቀስ ላልቹን መ
ንዯሮች እየሇቀቀ ወዯዚህችኛዋ ከተማ ተሰባሰበ።
በሂዯት ዯግሞ ከተማዋ “የሰባቱ ጌይ” የወሌ ስም በሆነው “ሏረር ጌይ” መ
ጠራት
ጀመ
ረች። በአካባቢው ላሊ “ጌይ” የሚባሌ ከተማ አሇመ
ኖሩ ዯግሞ “ሏረር ጌይ”ን ወዯ “ጌይ”
በማሳጠር ከተማዋን የሚጠሩበትን ሌማዴ አስከተሇ።
ታዱያ ይህ ክስተት መ
ቼ የተፇጠረ ይመ
ስሊችኋሌ? ሇዚህ ጥያቄ ቁርጥ ያሇ ምሊሽ
አሊገኘሁም። ሆኖም “ጌይ” የሚሇው አጠራር ሰር ሪቻርዴ በርተን ወዯ ሏረር በመ
ጣበት ዘመ
ንም
የሚታወቅ በመ
ሆኑ የቅርብ ጊዜ ክስተት ተዯርጎ እንዲይታይ ያሻሌ፡ ፡

12

እንግዱህ ሏረሪዎች በቋንቋቸው ሲነጋገሩ ከተማቸውን “ጌይ” በማሇት እንዯሚጠሯት
በነገርኳችሁ መ
ሰረት አንዴ ሰው “ጌይ እሄዲሇው” ቢሌ ወዯ ከተማ እሄዲሇው ማሇቱ ሳይሆን ወዯ
“ሏረር እሄዲሇሁ” እያሇ እንዯሆነ ሌብ በለ። “ጌይ ወሌዱ ኢንታ?” ካሇም “የሏረር ሌጅ
ነው?” ማሇቱ ነው።
*****

*****

*******

“ቢዮ አዯሬ” የከተማዋ የአሮምኛ ስም ነው ብያሇሁ አይዯሌ? ይህኛውም አጠራር
የመ
ነጨ
በትን ሁኔታ ሇማወቅ ሽማግላዎችን አነጋግሬአሇሁ፡ ፡ ከነርሱ እንዯተረዲሁትም ከሆነ “ቢዮ”
በጥንቱ ዘመ
ን “ከተማ” ወይም “መ
ንዯር” ማሇት ነው፡ ፡ በዚሁ መ
ሰረት “ቢዮ አዯሬ” ሲባሌ
የ“አዯሬ ከተማ” እንዯማሇት ነው።

13

እነዚህ ሽማግላዎች ማስረጃቸውን ሲያስፊፈት ከሏረር ጋር በጥንታዊነታቸው የሚታወቁት
ላልች ከተማ ቀመ
ስ መ
ንዯሮችም “ቢዮ” ይባለ እንዯነበር ይናገራለ፡ ፡ እንዯምሳላም ከጥንት እስከ
አሁን ዴረስ በትውፉት ስሞቻቸው የሚጠሩትን “ቢዮ ከራባ”፣
የመ
ሳሰለ ከተሞችን ይጠቅሳለ፡ ፡

“ቢዮ ሏረሊ”፣

“ቢዮጉራቲ”

14

ሏረር
ቀዯም ብዬ እንዲወሳሁት የአስዯናቂዋ ከተማ ዋነኛ ስም “ሏረር” ነው። በዚህ ስሟ
በመ
ሊው ዒሇም ትታወቃሇች። ከርሷ ላሊ በዚህ ስም የሚጠራ ከተማም ሆነ መ
ንዯር የሇም። ታዱያ
ይህ ስም የተገኘው ከየት ነው? በዚህም ዙሪያ ትንሽ እናውጋ።
*****

*****

*******

ሏረር መ
ቼ እንዯተመ
ሰረተች እርግጠኛ ሆኖ ሇመ
ናገር ይከብዲሌ። በበርካታ የጽሁፌ
ምንጮ
ች ውስጥ ከተማዋ በሰባተኛው ክፌሇ-ዘመ
ን እንዯተመ
ሰረተች ይጠቀሳሌ፡ ፡

15

የቃሌ ምንጮ
ች

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
ዯግሞ ምስረታዋን ከሼኽ አባዴር ጋር ያያይዙታሌ፡ ፡

16

22

በቅርብ ጊዜያት የተዯረጉ ጥናቶች ግን

ዴሮ ሲባሌ የነበረውን ነገር ሁለ እያፊሇሱት ነው፡ ፡ ስሇሆነም በዚህ ዙሪያ በሚዯረገው አሰሳ
የመ
ጨ
ረሻ ውጤት ሊይ እስኪዯረስ ዴረስ የምስረታ ዘመ
ኗን ሳንጠቅስ ብናሌፇው ይሻሊሌ፡ ፡ 17
ከተማዋ “ሏረር” የተባሇችውስ መ
ቼ ነው? ይህኛውም ቢሆን ሇግምት ያስቸገረ ጉዲይ
ሆኗሌ።

ስሙ ሇመ
ጀመ
ሪያ

ጊዜ

(chronicle) ውስጥ እንዯሆነ

በጽሁፌ

የሰፇረው በአጼ

አንዴ ምንጭ ያስረዲሌ፡ ፡

አምዯጽዮን
18

“ዜና

መ
ዋዕሌ”

ይህም ከ1305- እስከ

1316 ባሇው ጊዜ ውስጥ መ
ሆኑ ነው፡ ፡ ታዱያ “ሏረር” የሚሇውን ስም የሰጣት ማን ነው?
የስያሜ
ው ፌቺስ ምንዴነው?
የተሇያዩ ምንጮ
ች በጉዲዩ ሊይ የሚናገሩት ነገር ይሇያያሌ፡ ፡

ከነርሱም ውስጥ

አንዲንድቹ በ“ይሆናሌ” (speculation) የተሰነዘሩ አስተያየቶች ይመ
ስለኛሌ፡ ፡

በዚህ

ዙሪያም አንዴ ሁሇት ሌበሊችሁ፡ ፡
*****

*****

*******

ሰር ሪቻርዴ በርተን ስሇ “ሏረር” ስያሜ አስተያየቱን ሲሰጥ
“Harar is not an uncommon name in this part of
Africa: according to some the city is so called from a kind
of tree, according to others, from valley below it”19 ይሊሌ፡ ፡
“ሏረር በዚህ የአፌሪቃ ክፌሌ የተሇመ
ዯ ስም ነው፤ አንዲንድች እንዯሚለት ከተማዋ
እንዱህ የተባሇችው (የከተማዋ ስም ተገኘው) ከአንዴ የዛፌ ዒይነት። ላልች እንዯሚለት ዯግሞ
ስያሜ
ው የተገኘው ከከተማዋ በታች ከሚገኝ ሸሇቆ ነው” እንዯማሇት ነው። ሆኖም የበርተንን
አባባሌ የሚዯግፌ የቃሌና የፅሁፌ ማስረጃ ሇማግኘት አሌቻሌኩም፡ ፡
የተወሰኑ ምንጮ
ች ዯግሞ “ሏረር” በጥንት ዘመ
ን ከተማዋንና አካባቢዋን ከገዛውና
“ሏርሏር” ከሚባሇው መ
ሪ (ንጉስ) ስም እንዯተገኘ ያወሳለ፡ ፡ ሇምሳላ በዴሪ ከቢር ይህንኑ
መ
ሊምት በጥናታቸው ውስጥ ገሌጸውታሌ፡ ፡

20

የ“ሏረር”ንና የዯቡብ ኢትዮጵያን ቀዯምት ስሌጣኔዎች በስፊት ያጠኑትን የ ፕሮፋሰር

ኡርሉች ብራውከምፏርን ጽሁፍች ያነበቡ ምሁራንና አንዲንዴ ጸሀፉያን ዯግሞ “ሏረር” በምስራቅ
ኢትዮጵያ በስፊት ይኖር ከነበረው ጥንታዊው የ ሏረሊ (ሏርሊ) ህዝብ ጋር የሚገናኝ ስም ሳይሆን
እንዯማይቀር ይናገራለ፡ ፡

21

እኔ ባነበብኳቸው የ ፕሮፋሰር ብራውከምፏር ጽሁፍች ውስጥ በሁሇቱ ስሞች መ
ካከሌ
ግንኙነት ስሇመ
ኖሩ አሌተገሇጸም፡ ፡ ሆኖም ፕሮፋሰሩ በ“ሏረሊ” ህዝብና በሏረሪ

ህዝብ መ
ካከሌ

ጠንካራ ታሪካዊ ትስስር እንዲሇ ከመ
ግሇጻቸውም በሊይ የጥንቱ የ ሏረሊ ነገዴ የዛሬው የ ሏረሪ
ህዝብ መ
ነሻ ግንዴ ሉሆን እንዯሚችሌ በዝርዝር ያትታለ፡ ፡ ሇማስረጃውም በጥንታዊ የ“ሏረሊ”
ግንብ ፌርስራሾችና በሏረር ኪነ - ህንጻ መ
ካከሌ ያሇውን መ
መ
ሳሰሌ እንዯምሳላ ይጠቅሳለ፡ ፡

22

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
*****

*****

23

*****

አራተኛው ወገን በበርካታ ሰዎች የሚነገረውንና በአንዲንዴ ጽሁፍችም ውስጥ
የምናገኘውን አንዴ ታሪክ የከተማዋ ሥ
ያሜ መ
ነሻ በማዴረግ ይጠቅሳሌ፡ ፡
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ይህ ታሪክ በሏረር

ጌይ ነዋሪነቴ ካወቅኳቸው ጣፊጭ ወጎች መ
ካከሌ አንደ ነው፡ ፡ ስሇሆነም የነገራችንን ጭ
ብጥ
ሳሌሇቅ ታሪኩን በአዱስ ንዐስ ርዕስ ሌቀጥሌሊችሁ፡ ፡

ሏረር እና ከዏረቢያ የመ
ጣው
ሏረር ከጥንት ዘመ
ናት ጀምሮ የራሷን አስተዲዯር መ
ስርታ ኖራሇች፡ ፡ ህዝቦቿ ከ7ኛው
ክፌሇ ዘመ
ን ጀምሮ ከእስሌምናና ከዏረቡ ዒሇም ጋር ጠንካራ ትስስር ነበራቸው፡ ፡ ሆኖም ከተማዋ
ሇረጅም ዘመ
ናት ሰሊምና መ
ረጋጋት አሌነበራትም። በበሽታና በወረርሽኝም ትተራመ
ሳሇች፡ ፡ ዴርቅ
በተዯጋጋሚ እየተከሰተ ህዝቡን ያስመ
ርርም ነበር፡ ፡
ነዋሪዎች ጎራ ሇይተው ይፊጃለ፡ ፡

ይባስ ብል ዯግሞ የአካባቢው ቀዯምት
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ከተማዋን ወጥሮ የሚያሰቃያት አዙሪት በከፌተኛ ዯረጃ በጦዘበት የ13ኛው ክፌሇ ዘመ
ን
መ
ግቢያ ሊይ ግን በርካታ አባሊት የተካተቱበት አንዴ ጀመ
ዒ ከሂጃዝ (የማዕከሊዊ ዏረቢያ
ምዕራባዊ ክፌሇ ግዛት) ተነስቶ ወዯዚህ መ
ጣ፡ ፡ በዚያ ጀመ
ዒ የተቀጣጠሇው አብዮትም የከተማዋ
ታሪካዊ ጉዞ አቅጣጫ
ውን እንዱሇውጥ ምክንያት ሆነ፡ ፡ እንዳት?
*****

*****

ከዏረቢያ የመ
ጣው ያ ታሪካዊ

*****

“ጀመ
ዒ” 405 አባሊት ነበሩት፡ ፡
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ቡዴኑ

በአብዛኛው የዱን ተማሪዎችን ያቀፇ ሲሆን በተሇያዩ የዕውቀት ዘርፍች የተካኑ ዒሉሞችና ከቢሮችም
ነበሩበት፡ ፡ መ
ሪያቸው ዯግሞ አንዴ ብሌህ ጎሌማሳ መ
ምህር ነው።
“ጀመ
ዒው” እ.ኤ.አ በ1215 ገዯማ አሁን በምንዲስሳት ከተማና በአካባቢዋ ከነበሩት
መ
ንዯሮች ሲዯርስ የአካባቢው ነዋሪዎች ከፌተኛ አቀባበሌ አዴርገውሇታሌ፡ ፡
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በዕሇቱም በሏረር

ጃሚዕ መ
ስጊዴ ተገኝቶ ከአገሬው ህዝብ ጋር ራሱን አስተዋውቋሌ፡ ፡ ሆኖም “ጀመ
ዒ”ው ከጥቂት
ቀናት ቆይታ በኋሊ

ባየውና በሰማው ነገር በሏዘን

ተመ
ታ፡ ፡

በወቅቱ ባዯረገው ጥናት

እንዲረጋገጠው በርካታ መ
ስጊድች አንዴም ሰጋጅ ሳይጎበኛቸው ይውሊለ፡ ፡ ሰዎች ጎሳና መ
ንዯር
እየሇዩ ይፊሇማለ፡ ፡ አዯራ በሉታዎችም በሀገሩ ሊይ በዝተዋሌ። መ
ዯጋገፌና መ
ከባበርም ጠፌቷሌ።
ይህንን ሁለ አይቶ ያዘነው “ጀመ
ዒ”

በጎሌማሳው መ
ምህር መ
ሪነት ከአገሬው

ሽማግላዎችና የጎሳ ተወካዮች ጋር ተወያየ፡ ፡ በውይይቱ ወቅትም የጀመ
ዒው መ
ሪ በአካባቢው ስር
የሰዯዯው የመ
ጠሊሇፌና የመ
ገዲዯሌ ነቀርሳ

እንዯ ወረርሽኝ፣

ረሃብ፣

ቸነፇር ወዘተ...

ሇመ
ሳሰለት ችግሮች እንዲጋሇጣቸው አበክረው ተናገሩ፡ ፡ ፌትህ መ
ንፇግና የሰዎችን አዯራ መ
ብሊት
በፇጣሪ ዘንዴ በብርቱ እንዯሚያስጠይቁም አክሇው ገሇጹ፡ ፡

ሰሇሆነም ሊሇፇው ሁለ “ተውባ”

(ንስሏ) አዴርገው ሌብ ሇሌብ እንዱታረቁና በእኩሌነት እንዱዋዯደ አሳሰቡ፡ ፡ ይህ ካሌሆነ ግን
ሇላሊ ብርቱ ችግር እንዯሚጋሇጡ አስጠነቀቁ፡ ፡ 27

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
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ህዝቡ መ
ምህሩ በተናገሩት ነገር ሌቡ ተነካ፡ ፡ ስሇዚህ ሇ“አውፉ” (ይቅርታ)
መ
ሽቀዲዯም ጀመ
ረ፡ ፡ ሰዒቱን ጠብቆ ወዯ መ
ስጊዴ እየመ
ጣ የሚሰግዯው አማኝ ቁጥርም በረከተ፡ ፡
ዯሃን መ
በዯሌና አዯራ መ
ብሊትም ቀረ፡ ፡ ጎራ ሇይቶ መ
ገዲዯሌና መ
ጠሊሇፈም አከተመ
ሇት፡ ፡ አማኞቹ
እንዱህ በመ
ሇወጣቸው የተነሳም ብጥብጥና ሁከቱ ተነቀሇ፡ ፡ የእርቅ አየር በሀገሩ ሊይ ነፇሰ፡ ፡
ሇመ
ገዲዯሌ የሚፇሊሇጉት ሁለ በ“መ
ሒባ” (ፌቅር) አይን መ
ተያየት ጀመ
ሩ፡ ፡ ረሀብና ዴርቅ ጠፌቶ
ጥጋብ ነገሰ። በሽታም ጠፊ።28
ህዝቡ በመ
ሪው ንግግርና የማስተማር ችልታው እንዯተዯነቀው ሁለ ከ “ጀመ
ዒ”ው
መ
ምጣት ጋር በተገኘውም ውጤት ተገረመ
፡ ፡ በመ
ሆኑም “ይህ ብሩክ ሰው የኛ መ
ሪ መ
ሆን አሇበት”
የሚሌ ሏሳብ አቀረበ፡ ፡

29

ጎሌማሳው መ
ምህርም ጥቂት ካንገራገረ በኋሊ ከህዝቡ የመ
ጣሇትን

ጥያቄ ተቀብል በመ
ሪነቱ ስሌጣን ሊይ ተሰየመ
፡ ፡ ከዚያስ ምን ተከሰተ? መ
ሌሱን በሚቀጥሇው ወግ
ታገኙታሊችሁ፡ ፡
________

////___________

\\\\____________////____________\\\\_______

የግርጌ ማስታወሻዎች
1. የምንጨ
ዋወተው ስሇ ታሪካዊቷ ከተማ እንዯመ
ሆኑ “ስሞቹን የማስተዋውቅበትን ቅዯም ተከተሌ እንዳት
ሊዴርገው?” ብዬ ሳስብ ሪቻርዴ በርተን ትዝ አሇኝ፡ ፡ የርሱን መ
ጽሀፌ ሳገሊብጥም በገጽ 304 ሊይ ስሞቿን
የሚጠራበትን አሰሊሇፌ አገኘሁ፡ ፡ በርተን እንዱህ ይሊሌ፡ ፡
“called by the citizen's Harar Gey, by the Somal Adari, by the
Oromos Adaray, and by the Arabs and ourselves Harar” (Richard F.
Burton, First Foot Steps in East Africa, 1856፡ pp 304) እኔም ይህንኑ
መ
ንገዴ ሇመ
ከተሌ ወሰንኩኝ፡ ፡

2. የሀገራችን ዋና ከተማ “ፉንፉኔ፣ ሸገር፣ አዱስ አበባ” ትባሊሇች፡ ፡ ላልች ከተሞችስ ስንት ስም ነው
ያሊቸው?

3. ከሪቻርዴ በርተን ጉብኝት ወዱህ ያሇው ዘመን ብቻ ቢታሰብ እንኳ ስሞቹ ሊሇፈት 157 ዒመታት ከከተማዋ ጋር
መ
ቆየታቸውን ሌብ ይሎሌ፡ ፡

4. ------------------------------------------5. ከእንግሉዝኛው “Gay” ጋር እንዲይመሳሰሌ ጥንቃቄ ሉያዯርጉ ይገባሌ፡ ፡
6. Richard F. Burton ፡ ibid: 304
7. ibid: 304 (እኔም ያዯግኩበት በመሆኑ ምንጭመጥቀሱ ሊያስፇሌገኝ ይችሌ ነበር)፡ ፡
8. ሼኽ ሙ
ሏመ
ዴሐ
ሴን ቲርሞ (ገሇምሶ) ፣ አቶ ዩሱፌ አሉሼኽ (ሏረር-)፣ አቶ አህመ
ዴ ኑሬ (ሏረር)፣ አቶ
ጀማሌ ኡመ
ር (ሏረር)፣ አቶ በሀር አብደሇጢ
ፌ (ዴሬዲዋ ሁለንም ሽማግላዎች ያነጋገርኩት ከመ
ጋቢት እስከ
ጥቅምት 2009 ባሇው ጊዜ ውስጥ ነው)፣ ይህንን እውነታ ሇመ
ረዲት ቀሊለ ዘዳ አንጋፊዎቹ አርቲስቶች ዒሉ
ቢራና ዒሉ ሸቦ ሏረርን ያወዯሱባቸውን ዘፇኖች ማስታወስ ነው፡ ፡ ሇምሳላ ብዙዎቻችን በዒሉ ቢራ የተዘፇነውን
“Biyyoo Biyyoo Adaree Biyyoo Magaala” የሚሌ ዜማ አይረሳንም። (“ቢዮ አዯሬ
የጠያይሞቹ አገር” እንዯማሇት ነው፡ ፡ )

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
9. አቶ አብደሰመዴ ኢዴሪስ፣
Braukamper:

ህዲር 2009፡

Islamic

History

የሏረሪ አመ
ጽ፡

ሏረር
and

Culture
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2000፡

in

ገጽ-49፡

Southern

Urlich

Ethiopia:

2004: pp 35፡ ፡
በነገራችን ሊይ መ
ንዯሮች “ጌይ” እየተባለ የሚጠሩት በሏረር አካባቢ ብቻ አሌነበረም። ሇምሳላ “ጉራጌ”
ሲባሌ “ጉርአ ጌ” ሇማሇት እንዯሆነ ይኸው የፕሮፋሰር ብራውከምፏር መ
ጽሀፌ ይገሌጻሌ፡ ፡ (Urlich
Braukamper: ibid: pp 51)

10. የሏረሪ አመጽ፣ ibid፣ ገጽ 49
በዚህ መ
ረጃ ሊይ ምሌከታዎቼን ሌጨ
ምር፡ ፡ ሀ/ ከነዚህ ሰባት መ
ንዯሮች መ
ካከሌ ሁሇቱ በዚህ ዘመ
ንም
የጥንቱን የትውፉት ስማቸውን እንዯያዙ ቀጥሇዋሌ፡ ፡ እነርሱም "ሀሰን ጌይ" (ከሏረር ከተማ በሰሜ
ን ምዕራብ
አቅጣጫ የሚገኝ) እና "ሏረዌ ጌይ" (ከሏረር በስተ ምስራቅ እሌፌ ብል የሚገኝ ሰፇር) ናቸው፡ ፡ ሇ/
የሰባቱ መ
ንዯሮች ስም በጊዜ ሂዯት ሳይሇዋወጥ እንዲሌቀረ እገምታሇሁ፡ ፡ ሇምሳላ “ቲኹ
ን ጌይ” የሚሇው ስም
በጥንት ዘመ
ናት “ድኾን ጌይ” (የዝሆን ደር ወይም የዝሆን ቦታ) የነበረ መ
ስልኛሌ፤ ምክንያቱም ዝነኛው
“ፈቱሐ
ሌ ሏበሽ”

በተጻፇበት ዘመ
ን በሏረር ዙሪያ

“ድኾን ጌይ” የሚባለ በርካታ መ
ንዯሮች እንዯነበሩ

ያስነብበናሌና፡ ፡ ሏ/ የአፇታሪኩ ምንጭ በጥናት መ
ረጋገጥ አሇበት፡ ፡ እንዱያም ሆኖ ግን “ሰባቱ ጌይ”
በጥንት ዘመ
ን በዯቡብና በምስራቅ ኢትዮጵያ የነበሩትን ሰባት ሡ
ሌጣኔቶች የሚያመ
ሇክት ይመ
ስሇኛሌ፡ ፡ ታሪክ
ጸሀፉያኑ አቡ ፇዴለሊህ አሌ-ዐመ
ሪ (1329 ) እና ሙ
ሏመ
ዴ አሌ-መ
ቅሪዚ (1434) እንዯዘገቡት ሰባቱ
ሡ
ሌጣኔቶች ከጎረቤቶቻቸው የሚመ
ጣባቸውን ጥቃት በጋራ ሇመ
መ
ከት ሲለ አንዴ ፋዳሬሽን መ
ስርተዋሌ፡ ፡ ሏረር
ከነርሱ መ
ካከሌ በአንደ ሱሌጣኔት (ኢፊት-አዲሌ በሚባሇው) ስር ትጠቃሇሌ ነበር (U. Braukamper:
ibid; pp 24-37)፡ ፡

እናም የዚያ ጥንታዊ ፋዳሬሽን ምስረታ ታሪክ በህዝቡ ትውፉት ሲዘዋወር

“የሰባቱ ጌይ ታሪክ” ሆኖ ቀረ የሚሌ ግምት አሇኝ፡ ፡

11. አህመዴ ዘከሪያ፡ አቤጅ መጽሄት፡ 2007፡ ገጽ---12. ሇምሳላ በርተን የሏረሪ ቋንቋ አነጋገርን ሲያስተምረን “Gey aygay sinta” ማሇት በእንግሉዝኛ
“how large is Harar” ማሇት ነው ይሇናሌ፡ ፡ ( Richard F. Burton ፡ ibid: pp
533) ከዚህ እንዯምንረዲው “ጌይ” በዚያ ዘመ
ንም (በ1854) በዯንብ ይታወቃሌ ማሇት ነው።

13. ከሊይ በተራ ቁጥር 8 የተጠቀሱት ሽማግላዎችና የታሪክ አዋቂዎች
ኦሮምኛ “ቢያ” ሲሌ “ሀገር” ወይም “የትውሌዴ ቦታ” ማሇት ነው። “ቢዮ” ዯግሞ በዯንብ የሚያውቁትና
የሚሳሱሇት ሰፇር ሇማሇት ነው። ሆኖም ታዋቂዉን የኦሮምኛ ቋንቋ ኤክስፏርት ማህዱ ሃሚዴ ሙ
ዳን ጨ
ምሮ
በርካታ ምሁራን “ቢዮ” ከተማ ማሇት ነው” የሚሌ አቋም አሊቸው። (Mahdi Hamid Mude:
English-Oromo Dictionary: 1994, pp..)

14. ቢዮ ከራባ በምዕራብ ሏረርጌ ዞን (የቀዴሞው ጨ
ርጨ
ር አውራጃ) በድባ ወረዲ ውስጥ ይገኛሌ፡ ፡ ቢዮ ሏረሊ
ዯግሞ በሏረርጌ ምዴር በብዙ አካባቢዎች ሇሚገኙ መ
ንዯሮች መ
ጠሪያ ነው፡ ፡ በነዚህ መ
ንዯሮች ውስጥ “ሏረሊ”
በሚባሇው ጥንታዊ ህዝብ የተሰሩ ግንባታዎች ይገኛለ። ሇምሳላ በዴሬዲዋ ከተማ አቅራቢያ ያሇው የሏረሊ
መ
ንዯር ይጠቀሳሌ፡ ፡ ቢዮ ጉራቲ በቀዴሞው የጨ
ርጨ
ር አውራጃ ዯቡባዊ ክፌሌ

ሳቀታ በሚባሇው ወንዝ አካባቢ

ይገኛሌ።

15. ሇምሳላ Richard F. Burton ፡ ibid: pp 305
16. ድ/ር ካሚሊ ጊብ ከአፇታሪክ የሰማችውን የሼኽ አባዴርንና የአርባ አራቱን አውሉያ ታሪክ ታስነብበናሇች፡ ፡
በዚህ ታሪክ መ
ሰረት ሼኽ አባዴር ከአው ሒኪም ተራራ ሊይ ቆመ
ው ጥምጣማቸውን ቢወረውሩ አሁን ከተማዋ
ከምትገኝበት ስፌራ አረፇ፡ ፡ ሼኽ ኣባዴርም “ይህ ማረፉያችንን እንሰራበት ዘንዴ ከአሊህ የተመ
ረጠሌን ቦታ
ነው” አለና ወዯዚያ ሄዯው ከተማዋን ሰሯት፡ ፡

( Camilla Gibb: in the City of

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
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Saints: Religion Politics and Gender in Harar Ethiopia: 1996፡ pp---)

17. ሇምሳላ ጀርመናዊው ፕሮፋሰር ኡርሉች ብራውከምፏር “ከተማዋ በቅዴመ ታሪክ የነበራትን ገጽታ እንዱህ ቀሇሌ
አዴርጎ መ
ናገር አይቻሌም” ይሊለ። (Ulrich Braukamper: ibid; pp…)

18. Cambridge Encyclopaedia of Islam : 1936: pp 264
19. Richard F. Burton ፡ ibid: pp 304: (በርተን የተናገረው ከእውነታው ጋር በጣም
ይራራቃሌ፤ ከአንዱቷ ከተማ በስተቀር “ሏረር” የሚባሌ ላሊ መ
ንዯር በምስራቁ የአፌሪቃ ክፌሌ በጭ
ራሽ
አይገኝምና፡ ፡

20. Bedri Kabir: History of the Afran Qallo Oromo: 1995: pp....
በሏረሪ አሚሮች ዝርዝርም ሊይ “ሡ
ሌጣን ሏርሏር” የሚባሌ መ
ሪ በ 13ኛ ተራ ቁጥር ሊይ ተጠቅሷሌ፡፡
(የሏረሪ አመ
ጽ፡ ibid: ገጽ 37)

21. ሇምሳላ ሇዚህ መጽሀፌ ዝግጅት የረደኝን በርካታ መረጃዎች የሰጡኝ አቶ አብደሰመዴ ኢዴሪስ በዚህ አባባሌ
ያምናለ፡ ፡

22. ‹‹...there
standards

are
and

some
even

striking
in

similarity

structural

in

details

the

technological

between

the

ruined

“Harala” sites and the contemporary architecture of Harar city.
(Ulrich Braukamper: ibid; pp 18)

23. ይህ ታሪክ በዏረብኛ ቋንቋ የተጻፇባቸው ሁሇት ያሌታተሙዴርሰቶች በእጄ ሊይ ይገኛለ፡ ፡ አንዯኛው በፇቂህ
ያህያ ኢብን ነስረሊህ የተዯረሰ ሲሆን ርዕሱም “ፇትሐ መ
ዱነቱሌ ሏረር” ይሰኛሌ፡ ፡ ዘመ
ኑ ዯግሞ -----ዒመ
ተ ሑ
ጅራ (በአውሮጳ አቆጣጠር------) እንዯሆነ ተገሌጿሌ፡ ፡ ይህ ዴርሰት በጀርመ
ናዊው ፕሮፋሰር
ኢዋሌዴ ዋግነር አማካኝነት በጀርመ
ንኛ ቋንቋ ተተርጉሟሌ። ላሊኛው ዴርሰት ዯግሞ “ታሪኽ ሏረር” የሚሌ
ርዕስ ያሇው ሲሆን ጸሀፉው በመ
ግቢያዬ ሊይ ያወዯስኩት አህመ
ዴ ሻሚ ነው፡ ፡ መ
ጽሀፈ የተጻፇበትም ዘመ
ን ---ዒመ
ተሑ
ጅራ ማሇትም---እ.ኤ.አ ነው፡ ፡

24. እነዚህ

ቀዯምት ነዋሪዎች

ሏረሊ፣

ጋቱሪ

እና

አርጎባ

የሚባለ ህዝቦች ናቸው-

(Ulrich

Braukamper: ibid; pp 16-19, 27-38, 109 )

25. የብሌሁን መሪ ማንነት ወዯፉት ትሇዩታሊችሁ፡ ፡ የጀመዒው አባሊት ብዛትና የታሪኩን ምንጮ
ች በተመ
ሇከተ ዯግሞ
የሚከተሇውን ሌጨ
ምርሊችሁ፡ ፡
ከዚህ ቀዯም ይህ ታሪክ ሲነገር የነበረው “የአርባ አራቱ አውሉያ ታሪክ” በሚሌ ርዕስና በተሇየ የዴርጊቶች
ፌሰት ነበር፡ ፡ ከዚህ በሊይ የጠቀስኳቸው ሁሇት የዏረብኛ ዴርሰቶች ግን 405 አባሊት ስሊለት ጀመ
ዒ ነው
የሚናገሩት፡ ፡
ጥሮነ፡

ከላሊ አካባቢ የተገኘ ላሊ ቀዯምት ምንጭ
ም ይህንኑ ቁጥር ነው የሚነግረን (ወሇኔ ሼኽ፡

የኢትዮጵያ ዐሇማእ ታሪክ፤ 2005 ገጽ---)፡ ፡ እነ ብራውከምፏርም 405 የሚሇውን ቁጥር

ተቀብሇውታሌ (Ulrich Braukamper: ibid; pp 109)፡ ፡ ሆኖም ሁሇቱ ምንጮ
ች (በአህመ
ዴ ሻሚ
እና በያህያ ኢብን ነስረሊህ የተጻፈት) በማስረጃ ያሌተዯገፈ ታሪኮችንም ያስነብባለ። (እኔ ብቻ ሳሌሆን
ታዋቂ ምሁራንም ይህንን ይናገራለ።) ሇአብነትም ታዋቂው ኢራናዊ የሱፉ

ሼኽ አቡ የዚዴ አሌ በስጠሚ

(በምዕራባዊያን አጠራር Bayazid Bastami ) ወዯ ሏረር የመ
ጣው ጀመ
ዒ አባሌ ሆነው መ
ወሳታቸው
(ያህያ ኢብን ነስረሊህ፡ ገጽ 2 ) ብዙም አሊሳመ
ነኝም፤ ባያዚዴ አሌ በስጠሚ በታሪኩ ከተጠቀሰው 13ኛው
ክፌሇ ዘመ
ን አስቀዴሞ በ9ኛው ክፌሇ ዘመ
ን የኖሩ ሰው ናቸውና (Encyclopedia Britannica;
2009)፡ ፡ እንዯዚያም ሆኖ ግን ዴርሰቶቹ እውነት እውነት የሚሸቱ በርካታ ታሪኮችን የያዙ በመ
ሆናቸው
ታሪካዊ ፊይዲቸው አጠያያቂ አይሆንም፡ ፡ (ፕሮፋሰር ኢዋሌዴ ዋግነር የፇቂህ ያህያ ኢብን ነስረሊህን መ
ጽሀፌ
በላልች ቋንቋዎች ሇመ
ተርጎም የተነሳሱትም በዚሁ ምክንያት ይመ
ስሇኛሌ፡ ፡ )

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
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26. ብዙ ምንጮ
ች በዚህ ያምናለ፡ ፡ ሆኖም የፕሮፋሰር ብራውከምፏር ገሇጻ ይበሌጥ ያሳምናሌ፡ ፡ (Ulrich
Braukamper: ibid; pp 27-38)

27. ያህያ ኢብን ነስረሊህ፡ ----፡ ገጽ ----- የአፇታሪክ መረጃዎች ያህያ አቡበከር፡ ሁሴን መሒመዴ፡
ሚያዚያ 2009፣ ሏረር

Ulrich Braukamper: ibid; pp 29-38

28. ያህያ ኢብን ነስረሊህ፡ ----፡ ገጽ ----- ፡ ፡ Ulrich Braukamper: ibid; pp 27-38
29. የፇቂህ ያህያ ኢብን ነስረሊህ መጽሀፌ “መሪው የተመረጡት በ405ቱ የጀመዒው አባሊት ነው” ይሊሌ ፡ ፡
(ያህያ ኢብን ነስረሊህ፡ ibid፡ ገጽ -----) የአፇታሪክ ምንጮ
ች ግን “መ
ሪው ስሌጣኑን ያገኙት ከህዝቡ
ነው” ይለናሌ፡ ፡ (ያህያ አቡበከር፡ ሁሴን መ
ሒመ
ዴ፡ ሚያዚያ 2009፣ ሏረር

“ጌይ ኡሱእ” -የከተማዋ ሰው
የሏረር ከተማ ጥንተ ነባር ህዝብ (indigenous people) በብሓ
ረሰቡ ቋንቋ
“ዚሏረሪ መ
ሏዴ” ይባሊሌ፡ ፡ ይህ ወዯ አማርኛ ሲመ
ሇስ “የሏረሪ ብሓ
ረሰብ” ማሇት ነው፡ ፡
ከዚህ ላሊም ህዝቡን ሏረሪ ኡመ
ት
የሚሌ ትርጓሜ አሇው፡ ፡

2

1

ብል መ
ጥራት ይቻሊሌ፡ ፡ ይህኛው ዯግሞ “የሏረሪ ህዝብ”

እነዚህን ስሞች በብዛት የምናገኛቸው ስሇህዝቡ (ስሇ ብሓ
ረሰቡ)

በሚያወሱ ፅሁፍች ውስጥ ነው፡ ፡

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
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አንዴ የሏረሪ ተወሊጅ ማንነቱን በቋንቋው ሲያስረዲን ግን “ሏረሪ” የሚሌ ቃሌ
ከአንዯበቱ አይሰማም፡ ፡

በምትኩ “ጌይ ኡሱእ” በማሇት ነው ራሱን የሚገሌጸው፡ ፡

በላልች

ቋንቋዎች ሲነጋገር ዯግሞ “እኔ ሏረሪ ነኝ” ይሊሌ፡ ፡ ሇምሳላ በዏረብኛ ቋንቋ ስሇማንነቱ
የተጠየቀ የሏረሪ ሌጅ “አነሌ ሏረሪይ” በማሇት ይመ
ሌሳሌ፡ ፡ በእንግሉዝኛ ከሆነ ዯግሞ I am
Harari ይሇናሌ። ታዱያ የሏረሪው ተወሊጅ በቋንቋው “ጌይ ኡሱእ” ነኝ እያሇ በላልች
ቋንቋዎች “ሏረሪ ነኝ” የሚሌበት ምክንያት ምንዴን ነው?
ወግ ስሇ“ጌይ ኡሱእ”

እነሆ በዚህ
አጫ
ውታችኋሇሁ፡ ፡

እሱን

(ethnography)

3

በመ
ንተራስም

የተማርኳቸውን

ስሇሏረሪ

እውነታዎች አንዴ በአንዴ

ህዝብ

መ
ሠረታዊ

የስነ -ብሓ
ር

ጉዲዮች በጥቂቱ አወጋችኋሇሁ፡ ፡

“ጌይ ኡሱእ” እና ሏረሪ
ከሊይ እንዯገሇጽኩት የሏረሪ ተወሊጅ የትም ቦታ ሆኖ ማንነቱን በቋንቋው ሲገሌፅ
“ጌይ ኡሱእ ኢንተኝ” ይሊሌ፡ ፡ ሇመ
ሆኑ የሏረሪው ሌጅ እንዱህ ሲሌ ምን ማሇቱ ነው?
“ጌይ” ወይንም “ከተማዋ” ተብሊ የምትጠራው ታሪካዊቷ የሏረር ከተማ እንዯሆነች
ከዚህ ቀዯም አውግተናሌ፡ ፡ የከተማዋ መ
ስራቾች የሆኑት ሏረሪዎች ከተማቸውን “ጌይ” እንዯሚሎት
ሁለ ራሳቸውን የሚያስተዋውቁት “ጌይ ኡሱእ” በሚሌ ሏረግ ነው፡ ፡ ይህም “የከተማዋ ሰው”
እንዯማሇት ነው፡ ፡ “ጌይ” በሚሇው ቃሌ ዙሪያ ያወጋነውን ሁለ እንዯገና ስትከሌሱት ዯግሞ “ጌይ

ኡሱእ” በዏውዲዊ ፌቺው “የሏረር ሰው፣ የሏረር ተወሊጅ፣ ሏረር ያበቀሇችው ወዘተ…” ማሇት
እንዯሆነ ትረዲሊችሁ፡ ፡ ሆኖም ከዚህ አተረጓጎም ተነስተን የ“ጌይ ኡሱእ”ን ፌቺ እንዲናዛባው
መ
ጠንቀቅ ያሻሌ፤ ምክንያቱም ሏረሪዎች “ጌይ ኡሱእ” በሚለበት ጊዜ “የከተማዋ ሰው” ከከተማዋ
ጋር የነበረውንም ታሪካዊ ቁርኝትን አብረው መ
ግሇፃቸው ነውና፡ ፡ 4
ሰው” ማሇት ቢሆንም ተራ ጂኦግራፉያዊ ቅጽሌ አይዯሇም፡ ፡

በአጭ
ሩ ጌይ ኡሱእ “የሏረር

5

“ጌይ ኡሱእ” (የከተማዋ ሰው) በዏረቦች አጠራር “ሏረሪ” እንዯሚባሌ ከዚህ ቀዯም
ተናግሬአሇሁ፡ ፡ በዚህ ስም ህዝቡን የሚጠሩት ግን ዏረቦች ብቻ አሌነበሩም፡ ፡ ሏረሪዎች ራሳቸው
በዏረብኛና በላልች የውጪ ቋንቋዎች ስሇራሳቸው በሚጽፈበት ወቅት ሏረሪ መ
ሆናቸውን ይገሌፁ
ነበር፡ ፡

6

(ሏረሪ እና “ጌይ ኡሱእ” መ
ሳ ሇመ
ሳ መ
ሆናቸውን ሇመ
ረዲት ከዚህ ቀዯም

የሰጠኋችሁን የ“ሏረሪ” ትርጉም አስታውሱት፡ ፡

“ጌይ” የሚሇው ስም “ሏረር ጌይ” ከሚሇው

የከተማዋ መ
ጠሪያ የተቀነጨ
በ መ
ሆኑንም አትዘንጉት)፡ ፡
በነገራችን ሊይ አውሮጳዊያንም ህዝቡን ሲጠሩት ሌክ እንዯ ዏረቦቹ “ሏረሪ” ይሊለ።
ይህም በቅርብ የተጀመ
ረ ነገር እንዲይመ
ስሊችሁ። የዘመ
ኑን ርቀት ሇማየት ካሻችሁ ቃለን በጽሁፌ
ያሰፇረው የመ
ጀመ
ሪያው አውሮጳዊ ሪቻርዴ በርተን መ
ሆኑን ሌጠቁማችሁ፡ ፡
አዎን! “ሀጂ አብደሊሂ ነኝ” ባዩ ሪቻርዴ በርተን ከዛሬ 154 ዒመ
ታት በፉት
በፃፇው ማስታወሻው የከተማዋን ህዝብና ቋንቋውን የጠራው “ሏረሪ” በማሇት ነበር፡ ፡ ይህ ዯግሞ

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
በአንዴ ገጽ ብቻ የተገዯበ እንዲይመ
ስሊችሁ፡ ፡
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በበርካታ ምዕራፍችና ገጾች ተዯጋግሟሌ፡ ፡ 7

ከርሱ በኋሊ ሏረርን የጎበኟትና ያጠኗት ምዕራባዊያንም ህዝቡንና ቋንቋውን የሚጠሩት “ሏረሪ”
በማሇት ነው።8
ይህንን ነገር አንክሮ የሰጠሁት አንዲንዴ ሰዎች “ሏረሪ” የሚሇው ስም “ዘመ
ን
አመ
ጣሽ” (ከአዱሱ የፖሇቲካ ስርዒት ጋር የመ
ጣ ) እንዯሆነ

ሲናገሩ በመ
ስማቴ ነው።

9

በእርግጥም “ሏረሪ” በሏገራችን ሚዱያ በስፊት መ
ዯመ
ጥ የጀመ
ረው የዯርግ መ
ንግስት በግንቦት ወር
በ1991 (እንዯ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1983) ከወዯቀ በኋሊ ነ ው። ሆኖም እኔ ራሴ ስያሜ
ውን
ከዚያ በፉት አውቀው ነበር። ሇአብነትም የአራተኛ ክፌሌ ተማሪ ሳሇሁ የህብረተሰብ ትምህርት
የተማርኩበትን መ
ጽሀፌ በዋቢነት ሇማቅረብ እችሊሇሁ።10 በዚያ መ
ጽሀፌ ገጽ 98 ሊይ የሏረሪ
ህዝብ “ሏረሪ (አዯሬ)” ተብል ተጠቅሷሌ።

11

ከዚህ በተጨ
ማሪም በአጼ ኃይሇሥ
ሊሴ ዘመ
ን የገንዘብ ሚኒስትር የነበሩት ሌጅ ይሌማ
ዼሬሳ “የኢትዮጵያ ታሪክ በአስራ ስዴስተኛው መ
ቶ ክፌሇ ዘመ
ን”

የሚሌ ርዕስ በሰጡ
ት የታሪክ

መ
ጽሀፊቸው የሏረሪ ህዝብን የጠሩት “ሏረሪ” በማሇት ነው።12 እንዱሁም ዯግሞ የሏረርን ታሪክ
በስፊት ባጠኑት የ ፕሮፋሰር ሙ
ሏመ
ዴ ሏሰን ፅሁፍች ውስጥ የምናየው የህዝቡ መ
ጠሪያ “ሏረሪ”
ነው፡ ፡

13

ስሇዚህ “ሏረሪ”

ጥንትም የነበረ የህዝቡ መ
ጠሪያ ስም እንዯሆነ ሉታወቅ ይገባሌ።

ጌይነት /ሏረሪነት
“ጌይነት” በሏረሪ ቋንቋ ብዙ ፌቺዎች አለት፡ ፡ 14 ቀጥተኛ ፌቺው (literal
meaning) “የከተማ ኗሪነት” ወይንም “ከተሜ
ነት” የሚሌ ነው፡ ፡ አሁን ከምናወጋው ጉዲይ
አንፃር ግን “ሏረሪነት” በሚሌ ሌንፇታው እንችሊሇን፡ ፡ ይህም “ሏረሪ መ
ሆን” ወይም “የሏረሪ
ህዝብ አካሌ ሆኖ መ
ገኘት” እንዯማሇት ነው። ታዱያ “ጌይነት” የሚገሇፀው እንዳት ነው?
ይህንን ጉዲይ በስፊት ያጠናችው ድ/ር ካሚሊ ጊብ15 (ምንም እንኳ “ጌይነት”
የሚሇውን ቃሌ ባትጠቀምም) “ጌይ ኡሱእ ማነው?” በሚሇው ጥያቄ ትጀምርና “ጌይ ኡሱእ ከሁለም

በፉት ከተማዋን የራሱና የማንነ ቱ ምንጭ አዴርጎ የሚያይ ሰው መ
ሆን አሇበት” ትሇናሇች፡ ፡ 16
“ሇዚህም አብነት እንዱሆናችሁ የሏረሪ ህዝብ “ጌይ”
ተመ
ሌከቱት” በማሇትም ትጠቁመ
ናሇች።

ሇሚሇው ቃሌ ያሇውን ሌዩ ስሜ
ት

17

ድ/ር ካሚሊ ትክክሌ ናት፡ ፡ ሏረሪዎች የማንነት ምሌክቶቻቸውን የሚጠሩት “ጌይ”
ከሚሇው ስም ጋር

በማያያዝ ነው፡ ፡ ሇምሳላ የሏረሪ ቋንቋ በሏረሪዎች አንዯበት ሲጠራ “ጌይ

ሲናን” (የከተማዋ ቋንቋ) ነው የሚባሇው። የሏረሪ ህዝብ ባህሌም “ጌይ ኣዲ” (የከተማዋ
ባህሌ) በመ
ባሌ ነው የሚታወቀው።
“ጌይ” የሚያያዘው ከነዚህ ህዝባዊ ምሌክቶች ጋር ብቻ አሇመ
ሆኑን ሌብ በለ። ከሏረሪ
ባህሊዊ ቤት እስከ ባህሊዊ ምግብ፤ በእናቶች ከሚሇበሰው ታዋቂው “ጌይ ገንናፉ” (የከተማዋ
ሱሪ) እስከ “ጌይ ሏርሺ” (የሏረሪ ባህሊዊ እርሻ)፣

ከ“ጌይ ዯዋእ” (ባህሊዊ መ
ዴኃኒት)

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ

30

እስከ ታዋቂው “ጌይ ጁገሌ” (የከተማዋ ግንብ)

ወዘተ…ሁለም “ጌይ” የሚሌ የፉት ቅጥያ

(prefix) እየተዯረገባቸው ነው የሚጠሩት፡ ፡

ይህ በአጋጣሚ የተከሰተ ነገር አይዯሇም
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መ
ቼስ!
አዎን! ጌይ የህዝቡ ማንነት ውስጣዊ ዏይን ናት፡ ፡ “ጌይ” ሇሏረሪዎች የማንነታቸው
ምንጭ
ና የህሌውናቸውም መ
ሰረት ናት፡ ፡ “ጌይ” የህዝቡ “አስጣ” (ምሌክት ወይም symbol)
ናት፡ ፡ ሏረሪዎች በሺህ ሇሚቆጠሩ ዒመ
ታት ሲገነቧቸው ከነበሩት የማንነት ምሌክቶቻቸው፣ የኑሮ
ዘይቤዎቻቸው፣ ሀብቶቻቸውና ትውፉቶቻቸው ውስጥ “ጌይ” ጠፌታ አታውቅም፡ ፡
“ጌይ” ከተራ ፌቺው ባሻገር የተሸከማቸው ውስጣዊ “ማዕናዎች” ከዚሁ ቃሌ በመ
ነጨ
ው
“ጌይነት”ም ውስጥ ይታያለ፡ ፡ የ“ጌይነት” ዋነኛው ሚና ዯግሞ “ጌይ ኡሱእ”ን የማንነቱ ምንጭ
ከሆነችው “ጌይ” ጋር ማያያዝ ነው።
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ሶስቱ ምሌክቶች
“ጌይነት” የሏረሪ ህዝብ የ“ጌይ ኡሱእ”ን ማንነት የሚገሌጽበት ወግና ብሂሌ ነው
ብያችኋሇሁ፡ ፡

ታዱያ “ጌይነት”

ያሌነው ብሂሌ በእውነታው ዒሇም ያሇውን “ጌይ ኡሱእ”

የሚገሌጸው እንዳት ነው? አሁንም የሏረሪ ሽማግላዎችንና ዴርሳናትን ዋቢ እያዯረግን ወጋችንን
እንቀጥሌ።
የሏረሪ ሽማግላዎች “ሏረሪ

ወይም ጌይ ኡሱእ የሚባሌ ሰው ከሏረሪ ወሊጆች የተገኘ

መ
ሆን አሇበት” ይሊለ።20 ሆኖም ይህ ብቻውን “ጌይ ኡሱእ” ሉያሰኝ አይችሌም። ምክንያቱም
“ጌይ ኡሱእ” የትም ቢሆን በከተማዋ ምሌክቶች ህሌውና ማመ
ንና እና ከሌዯቱ እስሇ ዕሇተ ሞቱ
ዴረስ

እነርሱን በይፊ የማንጸባረቅ ግዳታም አርፍበታሌና።
ከከተማዋ ምሌክቶች መ
ካከሌ ሶስቱ በአስፇሊጊነታቸውና

ይሌቃለ። እነርሱም “ጌይ ሲናንን (የከተማዋን ቋንቋ) መ
ናገር፣
ባህሌ) ማክበርና ማንፀባረቅ ፣
ናቸው።

በመ
ሰረታዊነታቸው በእጅጉ
“ጌይ ኣዲ”ን (የከተማዋን

“ዱን” ወይም “ዱነሌ-ኢስሊም”ን (እስሌምናን) መ
ተግበር
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ሶስቱ ምሌክቶች ከጥንት እስከዛሬ ዴረስ በመ
ሠረታዊነታቸው ዘሌቀዋሌ፡ ፡

ሆኖም

ከምሌክቶቹ መ
ካከሌ በፇርጀ ብዙነቱ ገዝፍ በሚታየው የ“ጌይ አዲ”አተገባበር ሊይ ብዙ ሇውጦች
እንዯተዯረጉ አዋቂዎች ያስረዲለ፡ ፡ 22 ሇምሳላ እያንዲንደ “ጌይ ኡሱእ”

የቤቱን ወሇሌ በ“ቄህ

አፇር” (ቀይ አፇር) ይሇቀሌቃሌ፡ ፡ አንዴ የሏረሪ ወጣት በሚያገባበት ጊዜም ከሌጅቷ አባት
“ሳቲ በቅሊ” ይበረከትሇታሌ፡ ፡ እነዚህ ሁሇት ሌማድች የተጠነሰሱት በጨ
ሇንቆው ጦርነት ማግስት
ነው፡ ፡ ከዚያ በፉት በነበረው ዘመ
ን አይተገበሩም።
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ስሇሶስቱ ምሌክቶች የእስካሁኑን ብያችኋሇሁ። ይህንን ወግ ከማሳረጋችን በፉት
ከሏረሪ ሽማግላዎችና ከአንዲንዴ ዴርሳናት የተረዲሁትን አንዴ ሀቅ እዚህ ጋ ጣሌ ሊዴርግሊችሁ፡ ፡

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ

31

“በላልች ህዝቦች ባህሌ ውስጥ የተሇመ
ዯው የጎሳ እና የነገዴ አወቃቀር በሏረሪ ህዝብ
ዘንዴ ይኖር ይሆን?” ብሊችሁ ራሳችሁን ትጠይቁ ይሆናሌ፡ ፡ በርግጥም በአፇ-ታሪክ እንዯሚነገረው
የሏረሪ ህዝብ “አቦኝ”፣

“ጋቱሪ”፣

“ሼኻች”፣

“ሸሪፊች”፣

“ጀበርቲ” የመ
ሳሰለ ቀቢሊዎች

(ጎሳዎች) ነበሩት፡ ፡ ሆኖም ህዝቡ በአሚሬታዊ መ
ንግስት በሚተዲዯርበት ዘመ
ን ካዲበረው የ“በሪ”
(የአምስቱ በሮች)24 አከፊፇሌና ወዯፉት ከምንጨ
ዋወታቸው ባህሊዊ ህብረቶች በስተቀር በዘመ
ናችን
የቀቢሊ ትስስርን ብዙም አይጠቀምበትም።
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*****

*****

*******

“ጌይ ኡሱእ” እና “ጌይነት” በአጭ
ሩ ከሊይ የቀረበውን ይመ
ስሊለ። “ጌይ ኡሱእ”ን
አሳዴጎ ሇወግ ሇማዕረግ የሚያበቃው ህብተሰብስ ምን ይመ
ስሌ ይሆን? በሚቀጥለት ወግ በስፊት
እንዲስሰዋሇን።
________ ////___________
\\\\____________////____________\\\\_______

የግርጌ ማስታወሻዎች
1.

“ሏረሪ” በብሓ
ረሰብ የሚጠራበትን ምክንያት ሇማወቅ የ“ብሓ
ረሰብ”ን ፌቺ መ
መ
ርመ
ሩ የሚጠቅም ይመ
ስሇኛሌ፡ ፡
ኢንሳይክልፒዱያ ብሪታኒካ የ“ብሓ
ረሰብ” አቻ የሆነውን የእንግሉዝኛውን nationality ሲያብራራ “a
people having a common origin, tradition, and language and capable
of

forming

or

actually

constituting

a

nation-state”

ይሊሌ፡ ፡

(Encyclopedia Britannica 2010 Student and Home Edition፣ Chicago.)፡
፡ የዚህን ትንተና እውነተኛነት ስሇሏረሪ ህዝብ የስነ -ብሓ
ር ጉዲዮች በተጨ
ዋወትንበት በዚህ ወግ ፇትኑት፡ ፡
2.

በንግግር ወቅት ግን በአብዛኛው “ሸዕቢ” የሚሌ ቃሌ ነው ከሏረሪ ሌጆች አንዯበት የምንሰማው፡ ፡ “ኡመ
ት”
እና “ሸዕቢ” ተመ
ሳሳይ ትርጉም ቢኖራቸውም የአገባብ ሌዩነት አሊቸው::

3.

አሁን ምንጨ
ዋወታቸውን አርዕሰተ-ጉዲዮች የሚያጠናው የሳይንስ ዘርፌ “ኢትኖግራፉ/ Ethnography”
ነው፡ ፡ አንዲንዴ ጊዜ ግን “ከኢትኖልጂ” (Ethnology) ጋር ይምታታሌ፡፡ በርግጥ ሁሇቱ የጥናት
ዘርፍች በጣም ይመ
ሳሰሊለ። ነገር ግን አንዴ አይዯለም፡ ፡

ኢትኖልጂ የአንዴ ህዝብን ወይም የበርካታ

ህዝቦችን ባህሌና ቋንቋ በጥቅለ ነው የሚያጠናው። ኢትኖግራፉ ግን በአንዴ ህዝብ ሊይ ብቻ በማተኮር ህዝቡ
ከሚገኝበት አካባቢ እየኖሩ ባህሌ፡ ቋንቋና ታሪኩን በቅርበት በማጥናት ሊይ የሚያተኩር ማህበራዊ ሳይንስ
ነው (Encyclopdia

Britannica

2010

Student

and

Home

Edition፣

Chicago.)
4.

ሇምሳላ ከሏረር ከተማ የተገኘን የአማራ ወይም የኦሮሞ ተወሊጅ “የሏረር ሰው” ሇማሇት ስሇሚቻሌ አማራውንና
ኦሮሞውንም እንዯ ሏረሪዎች “ጌይ ኡሱእ” ብል መ
ጥራቱም የሚቻሌ ሉመ
ስሇን ይችሊሌ፡ ፡ እውነታው ግን እንዱህ
አይዯሇም፡ ፡ (ዝርዝሩን ከወዯታች ትመ
ጡ
በታሊችሁ)።

5.

እኔ ራሴ የሏረር ሰው ነኝ ማሇት እችሊሇሁ፡ ፡ ምክንያቱም የተወሇዴኩት በአዋሽ ወንዝና በዜይሊ መ
ካከሌ
ባሇው ክሌሌ ነውና።

6.

ሇምሳላ

7.

ከሪቻርዴ በርተን First Footsteps in East Africa ውስጥ የሚከተለትን ሌጥቀስሊችሁ፡ ፡
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ቋንቋውን በሚመ
ሇከት፡ - “our guide, a blear-eyed, surly faced, angry voiced
fellow, made signs none of us understanding his Harari,” Richard
F. Burton, First Foot Steps in East Africa, 1856, pp 295 ይሎሌ።
ህዝቡን በሚመ
ሇከት፡ - “At

Wilensi, I met an old Harari whose gardens and

property has all been escheated because his son fled from justice”
(ibid: pp-334).
At the same time the house became full of visitors, Harari and
others, most of them pretexting inquiries” (ibid:
8.

354).

ይሀንን መ
ጽሀፌ ስጽፌ በምንጭ
ነት የተጠቀምኩባቸውን የነኡርሉች ብራውከምፏር፣ ሲዴኒ ዋሌዴረን፣ ካሚሊ ጊብ፣
ኤሌዛቤት ሄክት ወዘተ... ጽሁፍችን ማየት ይቻሊሌ።

9.

እንዱህ አይነት ጥርጣሬ በመ
ጥፍ ዏይን ብቻ መ
ታየት የሇበትም፡ ፡

አንዲንዳ እንዱያውም “ሇበጎ ነው”

ሉያስብለ ይችሊለ፡ ፡ ምክንያቱም ከስርዒት ሇውጥ ጋር አሳሳች ግሇሰቦችና ቡዴኖች ወዯ መ
ዴረክ ብቅ እያለ
በህዝብ ማንነት ዙሪያ የፇጠራ ታሪኮችንና ትንተናዎችን የነዙባቸው አጋጣሚዎች ተስተውሇዋሌና። ሇምሳላ
የዯርግ መ
ንግስት ወዯ ስሌጣን በመ
ጣ ማግስት ካዴሬዎች የብሓ
ረሰብን ፅንሰ-ሏሳብ የሚያዛባ ጥፊት ይፇፅሙ
ነበር፡ ፡ ካዴሬዎች አንዴ የሆነውን የኦሮሞ ህዝብ በክፌሇ ሀገር እየከፊፇለ “የአርሲ ብሓ
ረሰብ፣

የባላ

ብሓ
ረሰብ፣ የቦረና ብሓ
ረሰብ ወዘተ” ይለት እንዯነበር አይዘነጋም (በዚሁ ወግ ውስጥ የጠቀስኩትን የ4ኛ
ክፌሌ የህብረተብ ትምህርት መ
ጽሀፌን ብታገሊብጡ ኦሮሞ አራት ብሄረሰብ ሆኖ ሶማሉ ዯግሞ በሁሇት ብሄረሰብ
ተከፌል ታገኙታሊችሁ)።
10. መ
ጽሀፈ እስከ ዯርግ መ
ውዯቂያ ዴረስ ሇማስተማሪያነት አገሌግሎሌ።
11. የአራተኛ ክፌሌ የህብረተሰብ ትምህርት መ
ማሪያ መ
ጽሀፌ፣ የትምህርት መ
ሳሪያዎች ማዯራጃና ማከፊፇያ ዴርጅት፣
1974፣ ገጽ 98
12. ይሌማ ዼሬሳ የብሊታ ዼሬሳ አመ
ንቴ በከሬ ሌጅ ናቸው፡ ፡ የርሳቸውንና የአባታቸውን ታሪክ የሚያወሱ ፅሁፍች
አቶ ይሌማንም ሆነ አባታቸውን በጣም ተራማጅ (liberal) አዴርገው ነው የሚተርኩት። “እንዯዚህ አለ…
እንዯዚያ...አለ” እየተባሇ የሚነገረን በሙ
ለ የሳቸውን ምክንያታዊነት የሚያጎሊ ነው። አሁን የጠቀስኩትን
መ
ጽሏፌ ካየሁ በኋሊ ግን ምክንያታዊነታቸውን ማወቁ ከብድኛሌ። ምክንያቱም መ
ጽሀፈ በሽፊኑ ሊይ የታሪክ
መ
ጽሀፌ መ
ሆኑ ቢገሇጽም ከውስጡ ስገባ የስዴብና የዘሇፊ ዴርሳን ሆነ ነው ያገኘሁት።
የርሳቸው አማች የነበረው ዯራሲ ስብሀት ገ/እግዚአብሓ
ር (የይሌማ ዼሬሳ ሌጅ የሆነችውን ወ/ሮ ሀና
ይሌማን አግብቶ ነበር) በአዱስ ዘመ
ን ጋዜጣ ስሇሏረር የጻፊቸው ተከታታይ ጽሐ
ፍች ግን ስሇ ከተማዋ ዯግ
ዯጉን ይናገራለ፡ ፡ እንዱህ ዒይነት ሌዩነት የምናየው ሁሇቱ ሰዎች ከተሇያዩ መ
ዯቦች ስሇተገኙ ይሆን?
(የስብሏት ጽሐ
ፍች እግረ መ
ንገዴ በተሠኘው መ
ጽሀፌ ተሰባስበዋሌ)።
13. በአሁኑ የምስራቅ ሏረርጌ ዞን ባሇችው ዯዯር ከተማ የተወሇደት ፕሮፋሰር ሙ
ሏመ
ዴ ሏሰን ዒሉ የተወሇደበትን
የኦሮሞ ህዝብና የሏረር ከተማን ታሪካዊ ግንኙነት በማስመ
ሌከት በርካታ ጥናቶችን አቅርበዋሌ (በ1973
የሰሩትን የመ
ጀመ
ሪያ ዱግሪ ማሟያ ጥናታቸውን ጨ
ምሮ ማሇት ነው) ፡ ፡ ታዱያ ፕሮፋሰሩ በሁለም ጽሁፍቻቸው
ውስጥ የሏረሪ ህዝብን “ሏረሪ” በማሇት ነው የሚጠሩት፡ ፡

(ፕሮፋሰር ሙ
ሏመ
ዴ ሏሰን በአሁኑ ወቅት

በአትሊንታ ከተማ ባሇው የጆርጂያ ስቴት ዩነቨርሲቲ ውስጥ እየሰሩ ይገኛለ)።
14.

“ጌይ” ከተማ ማሇት ነው -ቀዯም ሲሌ እንዯተስማማነው፡ ፡ “ጌይነት” ዯግሞ ከተሜ
ነት ማሇት ነው፡ ፡ ከዚህ
ላሊም “መ
ሰሌጠን” አሉያም “ስሌጣኔ” ማሇት ይሆናሌ፡ ፡

15. ድ/ር ካሚሊ ጊብ በ1996 “In the City of Saints: Religion, Politics and
Gender in Harar, Ethiopia” በሚሌ ርዕስ የአንትሮፖልጂ ሳይንስ የድክትሬት ዱግሪ ማሟያ
ጥናት ሰርታ ነበር፡ ፡ በ2004

“Sweetness in the Belly” በሚሌ ርዕስ የጻፇችው “ሌብ
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ወሇዴ” ዴርሰት ሽሌማት በሽሌማት ካዯረጋት ወዱህ ግን “አንትሮፖልጂስት መ
ሆን እርሜ ነው” በማሇት የሙ
ለ
ጊዜ ዯራሲ መ
ሆንን መ
ርጣሇች፡ ፡ የዚያ ሌብ ወሇዴ “መ
ቸት” (scene) አሁን የምናወሳት የሏረር ከተማ
ናት፡ ፡ ሇበሇጠ መ
ረጃ የርሷን ዴረ-ገጽ ይጎብኙ፡ ፡ አዴራሻውም www.camillagibb.com ነው።
16. Camilla Gibb፡ In the City of Saints: Religion, Politics and Gender
in Harar, Ethiopia : 1996: pp 3
17. ibid: pp 3
18. ibid: pp… (ድ/ር ካሚሊ “ጌይ” በሚሇው ስም ዙሪያ አንዴ ጠቃሚ ምሌከታ ትታሌናሇች፡ ፡ እንዯርሷ
አባባሌ “ጌይ” የሚሇው ቃሌ በአንዴ ስም (የስም ሏረግ) መ
ጀመ
ሪያ ሲገኝ ያ ስም በሏረር ብቻ የሚታወቅን
ነገር፤ ወይም የሏረሪ ህዝብን የብቻ እሴቶች ያመ
ሇክታሌ፡ ፡ ሇምሳላ “ጌይ ሲናን” (የሏረሪ ቋንቋ)፡ “ጌይ
ታሪኽ” (የከተማዋ ካላንዯር) ወዘተ..፡ ፡ “ጌይ” ከሚሇው ስም በፉት ላሊ ስም ቀዴሞ ከተገኘ ግን “ቦታ”
ወይም ”መ
ንዯር” ማሇት ነው። ሇምሳላ “ቁርአን ጌይ”(የቁርአን መ
ማሪያ ቦታ)፣

“ሊም ጌይ” (የሊም

መ
ንዯር) ወዘተ…
19.
20. ይህንን መ
ሇኪያ እንዯ ቅዴመ ግዳታ የማያዩ ወገኖች አለ፡ ፡ ከወጣቶችም ሆነ ከሽማግላዎች የተሠጠኝ መ
ረጃ
ግን የ“ጌይ ኡሱእ” ወሊጆች ሏረሪ መ
ሆን ይገባቸዋሌ” ይሊሌ፡ ፡
21. Camilla Gibb: ibid፡ pp… Mohammed Hassen: Minilik's Conquest of
Harar and its Effect on the political Organization of the
Surrounding Oromos:

Sydney R. Waldron, The Political Economy of

the Harari Oromo Relationship, 1986, pp 2
22. አቶ ኢዴ ባሻ፣ አቶ ዙቤይር ሏሰን እና አቶ ኢሌያስ አብደሊሑ ፣ ጥር 2010፡ ሏረር

ያህያ አቡበከር

ሚያዚያ 2010፡ ሏረር
23. “ቄህ አፇር” በጨ
ሇንቆው ጦርነት የፇሰሰውን ዯም ይወክሊሌ፡ ፡ “ሳቲ በቅሊ” (ሰባት መ
ቶ) የሚባሇው ኩታ
ዯግሞ በጦርነቱ ሊይ የተሰው 700 ሙ
ሽራ ወጣቶችን ሇማሰብ በሚሌ እንዯተጠነሰሰ ሽማግላዎችና ዴርሳናት
ያስረዲለ፡ ፡ (የሏረሪ አመ
ጽ 1999፣ ገጽ

Camilla Gibb፣

ibid፣

pp__)

በላሊ

በኩሌ ዯግሞ የሏረሪ ሴቶች በሚሇብሱት ቀሚስ ስር “ጌይ ገንናፉ” (የሏረሪ ሱሪ) እንዱሇብሱ የታዘዙበትን
አዋጅ መ
ጥቀስ ይቻሊሌ፡ ፡ አዋጁን ያወጁት አሚር አብደሊሂ ሲሆኑ የአዋጁ ነጋሪ ጽሁፌ በአብዯሊህ ሸሪፌ
የግሌ ሙ
ዚየም ይገኛሌ፡ ፡ ፕሮፋሰር ሲዴኒ ዋሌዴረን ስሇዚህ ጉዲይ ሲናገሩ እንዱህ ይሊለ፡ ፡ ‹‹ “His
best remembered reforms among the Harari populace were to require
that women wear pantaloons (ganafi )” Sydney R. Waldron; ibid, pp
23.
“ጌይ ኣዲ” (የሏረሪ ባህሌ) በዘመ
ናት ሂዯት እየተሻሻሇና እየተሇወጠ ሇዚህ ዘመ
ን የዯረሰ መ
ሆኑን
ከነዚህ ምሳላዎች መ
ረዲት ይቻሊሌ፡ ፡
24. ስሇ አምስቱ በሮች በስፊት የምንጨ
ዋወትባቸው ወጎች በዚሁ መ
ጽሀፌ ውስጥ አለ፡ ፡
25. Camilla Gibb: ibid; pp….

Elisabeth Dorothea Hecht Basketwork of

Harar: 1992: pp………..
የሏረር አሚሬት ታሪክ ሰፉ በመ
ሆኑ በዚህ መ
ጽሀፌ ውስጥ ሇማጠቃሇሌ አይመ
ችም። ሆኖም አንዴ
ተዯጋግሞ የማየውን ግዴፇት ጠቆም ሊዴርግ።

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
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ብዙ ሰዎች ሏረር ከምስረታዋ ዘመ
ን ጀምሮ በአሚሬታዊ አስተዲዯር ብቻ እየተዲዯረች እንዯቆየች
ሲናገሩ እሰማሇሁ። በኔ ጥናት መ
ሰረት ግን የከተማዋ የታሪክ ጉዞ በዚህ መ
ንገዴ ብቻ የተወሰነ አሌነበረም።
ምክንያቱም ሏረር ከ1647 በፉት የአዲሌ ሱሌጣኔት አካሌ ነበረች እንጂ ሇብቻዋ የተነጠሇች ከተማ
አሌነበረችምና ነው። ከተማዋ ከ1524-1577

ባሇው ዘመ
ን የሱሌጣኔቱ መ
ዱና ነበረች፡ ፡

በ1577

የሱሌጣኔቱ መ
ዱና ከሏረር ወዯ አውሳ ሲዛወር ግን የሏረር የመ
ጀመ
ሪያው ወርቃማ ዘመ
ን አበቃ፡ ፡
ከ1577-1647 ባሇው ዘመ
ን ከተማዋ የአውሳ ሱሌጣን ገባሪ ግዛት ሆና ከመ
ቆየቷም በሊይ
ገዢ
ዎቿን የሚሾመ
ው ሱሌጣኑ ራሱ ነበር፡ ፡ በ1647 የተሾመ
ው ገዢ ግን ከአውሳ የመ
ጣ ሳይሆን እዚሁ
በከተማዋ እምብርት የተወሇዯ “ጌይ ኡሱእ” ነበር፡ ፡ ይህ ሰው የሏረር መ
ዲከም ቢቆረቁረው "ሏረር ከአሁን
በኋሊ ነጻ አሚሬት ናት እንጂ የማንም ገባሪ አትሆንም" በማሇት የአሚሬቷን ህሌውና አወጀ፡ ፡ እንግዱህ
የዚህ ሰው ወዯ ስሌጣን መ
ምጣት ነው ሇሁሇተኛው ወርቃማ ዘመ
ኗ (የምስራቅ አፌሪካ ቲምቡክቱ የተባሇችበት
ዘመ
ን) ብስራት የሆነው፡ ፡
በነገራችን ሊይ ከ1647-1887 ዴረስ ሏረርን ሲገዟት የነበሩት

መ
ሪዎች ከዚህ ሰው የትውሌዴ

ሏረግ የተገኙ ናቸው፡ ፡ የዚህ ታዋቂ ገዥ ስም አሚር ዒሉ ዲውዴ ይባሊሌ፡ ፡ (ምንጮ
ች Mohammed
Hassen, The City of Harar and the Expansion of Islam among the
Oromo in Harerghe, 1999, pp 19-57

Camilla Gibb: ibid; …ሊጲሶ ጌ.

ዴላቦ፣ የኢትዮጵያ ረጅም የህዝብና የመ
ንግስት ታሪክ፣ 1989፡ ገጽ 76-164 )

“ጌይ ሲናን” - የከተማዋ ቋንቋ-1
እነሆ ታሪካዊቷ ከተማ የምትታወቅበትን ቋንቋ ሌንዲስስ ነው፡ ፡ ወጋችንን የምንከፌተውም
ሁሇት ጸሀፌት በቋንቋው ዙሪያ ከሰጧ
ቸው አስተያየቶች ቀንጨ
ብ በማዴረግ ነው፡ ፡

1

ሰር ሪቻርዴ በርተን የዛሬ 155 ዒመ
ታት ገዯማ ስሇ ቋንቋው እንዱህ ብል ነበር፡ ፡
“These professors teach Moslem literature through
the medium of Harari, a peculiar dialect confined within
the walls. Like the Somali and other tongues in this part

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
of eastern Africa, it
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appears to be partly Arabic in

etymology and grammar, but the Semitic scion being grafted
up on an indigenous root”
አንዴ ጸሀፉም

2

በቅርቡ ባሳተሙ
ት መ
ጽሀፌ ውስጥ

ቋንቋውን

እንዯሚከተሇው

ገሌጸውታሌ፡ ፡
“በዚህ ጊዜ እነዚህ አዯሬ የተባለ ማህራን አረቦችና ከርሺ ከባሊባቱ ሴት ሌጅ ጋር

ከተጋቡ በኋሊ ቋንቋቸው አረብ ከተርሺ ከአርጎባ ከግእዝ የተቀሊቀሇ ስሇሆነ በስማቸው የአዯሬ
ቋንቋ ተባሇ፡ ፡ ” (ከርሺ እና ተርሺ በስህተት የገቡ ቃሊት ሳይሆኑ ከመ
ጽሏፈ የተገኙ ናቸው፡ ፡ )
3

ጸሏፉው እንዲለት ከሆነ የሏረሪ ህዝብ ቋንቋ የተፇጠረው አውሮጳውያን ኢስፔራንቶን
4

በፇጠሩበት ዘዳ ነው ማሇት ነ ውi
ሇመ
ሆኑ ጥቅሶች ስሇቋንቋው የሚለት ነገር እውነት ነውን?

ይህንን በሂዯት

እናየዋሇን፡ ፡ አሁን ግን ቋንቋውን በጥቅለ (generally) ሊስተዋውቃችሁ ፡ ፡
*****

*****

የሏረሪ ህዝብ ቋንቋ በኦፉሴሌ ስሙ“ሏረሪ”

*****
ይባሊሌ፡ ፡ በተጨ
ማሪም “ሏረሪ ሲናን”

5

ተብልም ይጠራሌ። አብዛኛው የሏረሪ ተወሊጅ ቋንቋውን የሚጠራው ግን ከዚህ በፉት በነገርኳችሁ
“ጌይ ሲናን” በሚሇው ስሙነው፡ ፡

ጌይ ሲናን (የከተማዋ ቋንቋ) የጥንታዊቷ ሏረር ጌይ የስራ ቋንቋ ነው፡ ፡ በዚህ ዘመ
ን
በታሪካዊቷ የሏረር ከተማና ሏረሪዎች በብዛት በሰፇሩባቸው (በአዱስ አበባ የሚገኘውን- የመ
ካኒሳ
ሰፇር በመ
ሳሰለት) አካባቢዎች አዘውትረን የምንሰማው ይህ ቋንቋ በጥንት ጊዜያት በጣም ሰፉ
በሆነ የጂኦግራፉ ክሌሌ የሚኖሩ ህዝቦችን ያግባባ እንዯነበር ጥናቶች

ይጠቁማለ።

6

በ16ኛው ከፌሇ ዘመ
ን በሀገራችን ውስጥ የታዩት ታሊሊቅ ክስተቶች የቋንቋውን
አገሌግልት በሏረር ከተማና በአካባቢዋ ብቻ ገዴበውታሌ፡ ፡ ቋንቋውን “ጌይ ሲናን” እያለ መ
ጥራት
የተጀመ
ረውም ከዚህ ዘመ
ን በኋሊ እንዯሆነ ይታመ
ናሌ፡ ፡ ከዚያ ወዱህ ህዝቡ በዚሁ ስም ሲጠራው
ቆይቷሌ፡ ፡

አሁንም እየጠራው ነው፡ ፡ እኔም ስሇቋንቋው ሳወጋችሁ ጌይ ሲናን በሚሇው ስሙነው

7

የምጠራው፡ ፡

8

ጌይ ሲናን ፣ እኔ እና ሪቻርዴ በርተን
በሏረር ከተማ በከተምኩባቸው የመ
ጀመ
ሪያዎቹ ሳምንታት ውስጥ የ ጌይ ሲናንን ባህሪ
ሇመ
ረዲት በጣም ተቸግሬ ነበር፡ ፡ እያዯር ስሊመ
ዯው ግን አንዲንዴ ምሌክቶቹ ያነቃቁኝ ጀመ
ር፡ ፡
ከወራት ቆይታ በኋሊ ዯግሞ “እንዯዚህ አይነት ውበት የማየው በህሌሜ ነው ወይስ በውኔ?”
የሚያሰኝ ሆኖ አገኘሁት፡ ፡

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
*****
አዎን! ጌይ ሲናን

9

*****
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*******

ሙ
ለ ውበት ነው፡ ፡

ውበት ፇሶባታሌ፡ ፡

“ሏረር ጌይ”ን

በጥሌቀት እንዴመ
ረምር ካነሳሱኝ ዋነኛ ምክንያቶች መ
ካከሌም አንደ በጌይ ሲናን ሊይ ያየሁት
ተአምራዊ ውበት ነው። ጌይ ሲናን ወሬግ ከሊም ኢንታ!

10

ዴሮ በርቀት የማውቀው ይህ ዴንቅ ሌሳን ከህዝቡ ጋር መ
ኖር ከጀመ
ርኩ ወዱህ “ፉሌዳን

ሌቀይር እንዳ? Shall I change my profession?” አሰኝቶኛሌ፡ ፡ ዴምጸቱ፣
ቃሊቱ፣ ሀረጋቱ፣ ፇሉጦቹ፣ ምሳላዎቹ፣ ተረቶቹ፣ ወዘተ ... በጣም ያስዯምማለ፡ ፡

ጌይ ሲናንን በማወቄ ቋንቋዎቻችን በረጅሙ
ና ጥሌፌሌፈ የታሪክ ጉዞ የሚሇዋወጡ
በትን
ዐዯት (በጥቂቱም ቢሆን) የማስተዋሌ እዴሌ አግኝቻሇሁ፡ ፡ በግላ የምናገራቸውን ላልች ቋንቋዎችን
ሇሳይንስ በቀረበ ዏይን ማየት የጀመ
ርኩትም ከጌይ ሲናን ጋር ከተቀራረብኩ ወዱህ ነው፡ ፡ ጌይ
ሲናንን ማወቄም የአፌ መ
ፌቻ ቋንቋዬ ሇሆነው አፊን ኦሮሞ (Afaan Oromoo) ያሇኝን ፌቅር
እንዴጨ
ምር አዴርጎኛሌ፡ ፡
እንግዱህ ስሇጌይ ሲናን በስፊት እናወጋሇን፡ ፡ በርሱ ዉስጥ የታጨ
ቀውን ታሪክና ባህሌ
አብረን እንፇትሻሇን፡ ፡ ከዚያ በፉት ግን ሇማሇት የምፇሌገው ነገር አሇ፡ ፡
*****

*****

*******

ከዛሬ 150 ዒመ
ታት በፉት ከጌይ ሲናን ጋር የተገጣጠመ
ው ሰር ሪቻርዴ በርተን
ቋንቋውን ከሰማው በኋሊ “the frequent reoccurrence of the guttural
„kh‟

renders

it

harsh

and

unpleasant”

11

የሚሌ ዏረፌተ ነገር

በማስታወሻው ሊይ አስፌሯሌ፡ ፡ (ይህንን አባባሌ በአማርኛ ባሌተረጉመ
ው ይሻሊሌ፡ ፡ ) በርተን
እንዱህ ሲሌ የግሌ ስሜ
ቱን ብቻ መ
ግሇጹ ይመ
ስሇኛሌ፡ ፡ የማጠቃሇያ አስተያየት መ
ስጠቱ ከሆነ ግን
ከርሱ ጋር አሌስማማም። ምክንያቶቼን እንዯሚከተሇው ሌዘርዝራቸው።
በመ
ጀመ
ሪያ ዯረጃ ሚስተር በርተን ሏረርን ያያት ሇአስር ቀናት ብቻ ነው፡ ፡

12

በአስር ቀናት ብቻ ስሇቋንቋው ባህሪም ሆነ ሇአዴማጭ ስሇሚሰጠው ስሜ
ት የመ
ዯምዯሚያ አስተያየት
መ
ስጠት የሚቻሌ አይመ
ስሇኝም፡ ፡ በሁሇተኛ ዯረጃ በርተን በአንዴ ዴምጽ ብቻ በማተኮር ነው
አስተያየቱን የጻፇው፡ ፡ በዚህ ሚዛን ቋንቋን የመ
ሰሇ ባህር መ
መ
ዘን ቀርቶ መ
ሞከሩ ራሱ አስገራሚ
ነገር ነው፡ ፡
ሶስተኛውና በጣም የሚገርመ
ው ነገር በርተን ጣቱን የቀሰረበት የ“ኸ” (kh) ዴምጽ
ከጌይ ሲናን ይሌቅ እርሱ (በርተን) ጥርት አዴርጎ በሚናገረው ዏረብኛ ውስጥ የሚበዛ መ
ሆኑ
ነው፡ ፡ 13 በርተን በዜይሊ ወዯብ በተዋወቀው ሶማሉኛ ውስጥም “ኸ” ተዯጋግሞ ይከሰታሌ፡ ፡ እናም
„„ኸ”ን ነጥል ብቻ የአስተያየት መ
ነሻ ማዴረጉ ትክክሌ አይሆንም፡ ፡
ሇመ
ሆኑ በርተን እንዯዚያ ያሇበት ምክንያት ምንዴነ ው? የርሱ ማስታወሻ ይህንን
አይመ
ሌስሌንም፡ ፡

እኔ ግን “ሰውዬው ቀዴሞውኑ የ „„ኸ/ kh” ዴምጽን መ
ስማት አይፇሌግም

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
ነበር” የሚሌ ጥርጣሬ መ
ጥቶብኛሌ፡ ፡ 14

37

እያንዲንደ ሰው መ
ስማት የማይፇሌገው የዴምጽ አይነት

እንዲሇ ዯግሞ የታወቀ ነው፡ ፡ ሇምሳላ እኔ “ጨ
” የተሰኘ ዴምጽ አይመ
ቸኝም፡ ፡ እንዯኔ ፌሊጎት
ቢሆን ኖሮ ይህ ዴምጽ ከያንዲንደ ቋንቋ ውስጥ መ
ጥፊት ነበረበት። እንዯዚያ ማዴረግ ግን
አይቻሌም፡ ፡
በነገራችን

ሊይ ስሇጌይ ሲናን

ማውጋቱን

ትቼ ሪቻርዴ በርተንን

ወዯ መ
ውቀስ

የተሸጋገርኩ እንዲይመ
ስሊችሁ፡ ፡ ይህንን የማትተው በበርተን ማስታወሻ ውስጥ አስተማማኝ ያሌሆኑ
መ
ረጃዎችም እንዲለ ሇመ
ጠቆም ነው፡ ፡ ስሇሆነም ጥንቃቄ ማዴረግ ይገባሌ፡ ፡

ጌይ ሲናን እና የሴም ቋንቋዎች
ጌይ ሲናን ሴማዊ ቋንቋ ነው፡ ፡ በሴም የቋንቋ ቤተሰብ (Semitic Languages
Family) ከሚገኙት አራት ምዴቦች መ
ካከሌ ጌይ ሲናንን የሚያቅፇው ዯቡባዊ የሴም ቋንቋዎች
(South Semitic Languages) የሚባሇው ምዴብ ነው፡ ፡ በዚህ ምዴብ የሚገኙት የሴም
ቋንቋዎች እንዯገና በሶስት ንዐሳን ክፌልች ስር ይጠቃሇሊለ፡ ፡
አንዯኛው ንዐስ-ክፌሌ

የዯቡብ

ዏረቢያ

15

ሴማዊያን

(South

Arabian

Semitic) ይባሊሌ። በዚህ ክፌሌ የሚካተቱትም በዯቡብ የመ
ን የሚነገሩ ቋንቋዎች ናቸው።
(ዏረብኛ ከነርሱ ጋር እንዯማይመ
ዯብ ሌብ በለ)፡ ፡
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ሁሇተኛው ንዐስ-ክፌሌ ዯግሞ የሰሜ
ን

ኢትዮጵያ ሴማዊያን (North Ethio Semitic) በመ
ባሌ ይጠራሌ፡ ፡ በዚህ ክፌሌ እንዯ
ግዕዝ፣ ትግርኛና ትግረ ያለ ቋንቋዎች ይጠቃሇሊለ፡ ፡ ሶስተኛው ንዐስ-ክፌሌ የዯቡብ ኢትዮጵያ

ሴማዊያን (South Ethio-Semitc) የሚባሌ ሲሆን በርሱ ስር አማርኛ፣
ስሌጢ
ኛ፣ አርጎብኛና ጉራጊኛን የመ
ሳሰለ የሀገራችን ቋንቋዎች ይካተታለ፡ ፡

ጌይ ሲናን፣

17

ጌይ ሲናን በሴማዊነቱ ከሁለም ሴማዊ ቋንቋዎች ጋር የዴምፅ፣ የቃሌ፣ የሰዋስው፣ ወዘተ
ባህርያትን ይጋራሌ፡ ፡ ዯግሞም የብቻ (peculiar) ቋንቋ በመ
ሆኑ በላልች ቋንቋዎች ውስጥ
የማይታዩ ፀባዮችም አለት፡ ፡ ሁሇቱንም ባህርያት (መ
መ
ሳሰለንና መ
ሇያየቱን) በምሳላዎች ሊስረዲ፡
፡
በአማርኛና በትግርኛ ቋንቋዎች ውስጥ “ዯም” የሚሌ ቃሌ አሇ፡ ፡ በዏረብኛ ባህረ-ቃሊት
(vocabulary)

18

ውስጥም “ዯም” የሚሌ ቃሌ ይገኛሌ፡ ፡ በጌይ ሲናንም ቢሆን “ዯም”

የሚሇው ቃሌ አሇ፡ ፡ በንግግር ቋንቋነት በማያገሇግሇው ግዕዝም ሆነ በላልች የአገራችን የሴም
ቋንቋዎች (እኔ በቀረብኳቸው) “ዯም” አሇ፡ ፡
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እነዚህ ቋንቋዎች “ሴማዊ” በመ
ሆናቸው ነው

ይህንን ቃሌ የተጋሩት፡ ፡ ከዚህ በተጨ
ማሪም አማን ፣ አዯብ ፣

ሰፇር የመ
ሳሰለ ቃሊት ከሊይ

በጠቀስኳቸው የሴም ቋንቋዎች ውስጥ ይገኛለ፡ ፡ (በዕብራይስጥና በዏረማይስጥ ቋንቋዎች ውስጥ
መ
ገኘታቸውን ግን እንጃ፡ ፡ ) ሰሊም የሚሇውም ቃሌ በሁለም ሴማዊ ቋንቋዎች ውስጥ ይገኛሌ
(ዕብራይስጥ ቃለን ሇወጥ አዴርጎ “ሻልም” ቢያዯርገውም እንኳ)፡ ፡

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ

38

ጌይ ሲናን ሴማዊ መ
ሆኑን የሚያረጋግጥሌን ዋነኛው ነጥብም በሺህ የሚቆጠሩ ቃሊትን
ከላልች የሴም ቋንቋዎች ጋር የሚጋራበት ይኸው ባህሪው ነው፡ ፡

በዏረብኛ፣

በአርጎብኛ፣

በአማርኛ፣ በትግርኛና በግዕዝ የሚታወቁ ቃሊት በጌይ ሲናን ውስጥም ከመ
ገኘታቸው በሊይ የጌይ
ሲናንን ሴማዊነት የሚያረጋግጥሌን ነጥብ በጭ
ራሽ የሇም፡ ፡
*****

*****
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*****

በላልች ቋንቋዎች የማይገኙ የጌይ ሲናን ቃሊትም በሽበሽ ናቸው፡ ፡
(ገዛ)፣

ዱጀ (መ
ጣ)፣

ላጠ (ሄዯ)፣

ሄጀ (ተመ
ሇከተ) ፣

ቦአ (ገባ)፣

ሇምሳላ ወኸበ

አማጀ (አሸነፇ)

ወዘተ... እያሌን በጌይ ሲናን ባህረ ቃሊት (vocabulary) ብቻ የሚገኙ በርካታ ቃሊትን
መ
ዯርዯር እንችሊሇን፡ ፡ 21 በዚህም የቋንቋውን ሌዩነት (peculiarity) መ
ረዲት እንችሊሇን፡
፡
ጌይ ሲናን እንዱህ ሌዩ (peculiar) ሆኖ ባይገኝ ኖሮ በህብረተሰብ እዴገት ሂዯት

የተፇጠረ ቋንቋ” የሚሇውን እውቅና ይነፇግና “እንዯ ኢስፔራንቶ ከዚህም ከዚያም በተሇቃቀመ
መ
ዋጮ የተፇጠረ ቋንቋ ነው” ተብል ይታወጅ ነበር፡ ፡ እንዯዚያ ያሇ የቋንቋ ሳይንስ ሉቅ ግን
እስካሁን ዴረስ አሌታየም፡ ፡ (የተረት አባቶች የሚያስወሩት “ተረት” በዚህ ውስጥ አይካተትም)።
*****

*****

*****

የ ጌይ ሲናን ቃሊትን በስፊት እንቃኛቸዋሇን፡ ፡ የቋንቋውን ሴማዊነት ሇማረጋገጥ የሚሻ
አንባቢ ካሇ ግን ከሊይ በተናገርኩት ሊይ ላሊ ምሳላ ሌመ
ርቅሇት።

ይህንንም የማዯርገው “አየ”

የሚሇውን የአማርኛ ቃሌ ብቻ በመ
ውሰዴ ነው፡ ፡
በዏረብኛ “አየ” ሇማሇት ከፇሇግን “ሻፇ” እና “አብሰረ” ማሇት እንችሊሇን፡ ፡ አሌ-

ለጘቱሌ ዏረቢያ አሌ-ፈስሒ (Classical Arabic)
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የሚባሇው ጥንታዊውና ማዕከሊዊው

ዏረብኛ ግን ከሁሇቱ ቃሊት ይሌቅ “ረአ” የሚሌ ላሊ ቃሌ ያስቀዴማሌ። በግዕዝም “አየ” ሇማሇት
ከፇሇግን “ረአ” እንሊሇን፡ ፡
በዘመ
ናችን የሚነገረውን የአማርኛ ባህረ ቃሊት (vocabulary) ስናይ “ረአ”
የሚሌ ቃሌ አናገኝበትም፡ ፡ ሆኖም ከርሱ የተገኙት እንዯ “ራእይ፣ ርእዮት፣ ትርኢት” የመ
ሳሰለት
እርባታዎች እስካሁን ዴረስ አለ፡ ፡ ስሇዚህ “ረአ” በጥንት ዘመ
ናት በአማርኛ ውስጥም የነበረ
ቃሌ መ
ሆኑ ነው፡ ፡

(እንዱህ ባይሆን ኖሮ ከርሱ የተራቡት ቃሊት የአማርኛ ባህረ ቃሊት

/vocabulary/ አካሊት ባሌሆኑ ነበር)፡ ፡
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ከሊይ በጠቀስኳቸው ሴማዊ ቋንቋዎች ውስጥ ያሇው (የነበረው) “ረአ” ከሰዎች
አንዯበት የሚሰማበት እዴሌ እጅግ ዝቅ ያሇ ነው -በዚህ ዘመ
ን፡ ፡ ሇዚህም ምክንያቶች አለት።
በአሁኑ ወቅት “ዏረቢያ አሌ-ፈስሒ” (Classical Arabic) የሚባሇው ዏረብኛ በመ
ገናኛ
ብዙሃን፣ በመ
ጽሀፌትና በትምህርት ቤቶች ካሌሆነ በስተቀር በንግግር ቋንቋነት ብዙም አያገሇግሌም።
ግዕዝ ዯግሞ የንግግር ቋንቋ መ
ሆኑ አብቅቶሇታሌ ፡ ፡ “ረአ” ከአማርኛ ባህረ ቃሊት ውስጥ

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ
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ጠፌቷሌ፡ ፡ እነዚህ ሰበባ ሰበቦች ተዯማምረው ጥንታዊውን ቃሌ በነዚህ ቋንቋዎች ከሚናገሩ ሰዎች
አንዯበት አርቀውታሌ፡ ፡ ላልች ሴማዊ ቋንቋዎችስ?
ትግርኛ “ረአ”ን ቀይሮት “ርእዩ” አዴርጎታሌ። ከርሱ የተራቡት እንዯ ራእዪ፣
ምርኢት፣ ርእየት የመ
ሳሰለ ቃሊትም አለት። በጌይ ሲናንስ?
ይገርማሌ! በጌይ ሲናን የጥንቱ “ረአ” ምንም ሳይቀየር እንዲሇ አሇ። የሏረሪዎች
አንዯበት “ረአ” ሳይሌ የሚውሌበት ቀን የሇም፡ ፡
(አየ)፣

“ረኡ” (አዩ)፣

ሏረሪዎች በየሰዒቱና በየዯቂቃው “ረአ”

“አሌ-ረኺም” (አሊየህም)፣

“አሌሪኹ
ም” (አሊየሁም)... እያለ

“ረአ”ንና እርባታዎቹን በአንዯበታቸው ሲመ
ሊሌሱት ነው የሚውለት፡ ፡
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ሌብ ያሇው ሌብ ይበሌ! የጥንቱ “ረአ” በጌይ ሲናን ውስጥ እስካሁኗ ሰዒት ዴረስ
ህያው ሆኖ ይገኛሌ፡ ፡ ጌይ ሲናን እንዯዚህ አይነት ተአምራትንም ተሸክሟሌ፡ ፡ “ዏጃኢብ” ካሰኙኝ
የጌይ ሲናን ውበቶች መ
ካከሌም አንደ ይህ ያወጋኋችሁ የ“ረአ” ነገር ነው። ከዚህ በመ
ነሳትም
በጌይ ሲናን ዙሪያ ሁሇት መ
ዯምዯሚያዎችን ወስጃሇሁ፡ ፡
“የጌይ ሲናን
መ
ዯምዯሚያዬ ነው፡ ፡

ሴማዊነትን

ሇክርክር

ማቅረብ አይቻሌም”

የሚሇው የመ
ጀመ
ሪያው

“ጌይ ሲናን አንጋፊ (ancient) ከሆኑት ሴማዊ ቋንቋዎች መ
ካከሌ

ሉመ
ዯብ ይችሊሌ” የሚሇው ዯግሞ ሁሇተኛው መ
ዯምዯሚያዬ ነው፡ ፡ “ምን ዋቢ ኖሮህ ነው እንዱህ
የምትሇው?” ትለኝ ይሆናሌ። ዋቢዎቼን አሁን አሊስቆጥርም፡ ፡ በሂዯት ሁለንም ትዯርሱበታሊችሁና፡
፡

የጌይ ሲናን ስነ-ዴምፅ
ጌይ ሲናን

25

ሃያ አራት መ
ሰረታዊ ዴምጾች አለት፡ ፡

“ኸ” (kh) የተሰኙት ዴምጾች በአማርኛ ቋንቋ አይገኙም፡ ፡

26
27

ከነርሱ መ
ካከሌ “ሏ” እና
“ኸ” ከጌይ ሲናን ባሻገር

በዏረብኛ፣ ዕብራይስጥ፣ ትግረ ወዘተ... ቋንቋዎችም ውስጥ ያሇ ዴምጽ ነው። ከጌይ ሲናን ጋር
ጠንካራ ትስስር ባሇው ስሌጢ
ኛ ውስጥ አሇመ
ኖሩ ግን አስዯንቆኛሌ፡ ፡ በበርካታ ጸባዮቹ ከዏረብኛ
ጋር በሚመ
ሳሰሇው ግዕዝ ውስጥ አሇመ
ገኘቱም በጣም አስገርሞኛሌ!

28

ታዱያ የግዕዝ ወራሽ ቋንቋ

መ
ሆኑ በሚነገርሇት በትግርኛ ቋንቋ ውስጥ “ኸ” ተዯጋግሞ የሚሰማ ዴምጽ ነው፡ ፡
ሃያ አራቱ የጌይ ሲናን ዴምጾች የመ
መ
ሳሰሌ ባህሪ የሊቸውም፡ ፡ በመ
ሆኑም አንደን ዴምጽ
ከላሊው ዴምጽ በቀሊለ መ
ሇየት ይቻሊሌ፡ ፡

በንግግርም ወቅት ቃሊትን ከተናጋሪው አንዯበት

የምንሰማው በማይመ
ሳሰለ ዴምጾች ነው፡ ፡ ስሇዚህ በጌይ ሲናን ስንነጋገር ተቀራራቢ ዴምጾችን
ባሇመ
ሇያየታችን አዴማጮ
ቻችን የተናገርናቸውን ቃሊት በላሊ መ
ንገዴ የሚረደበት እዴሌ በጣም
አነስተኛ ነው ሇማሇት ይቻሊሌ- (ከላልች ቋንቋዎች አንጻር)፡ ፡ ይህንን በምሳላ ሊስረዲ፡ ፡
በትግርኛ ቋንቋ “ዒሇም” እና “አሇም” አንዴ አይነት ፌቺ የሊቸውም፡ ፡

የዚህም

ምክንያት “ዒ” እና “አ” የተሇያዩ ዴምጾችን የሚወክለ ፉዯሊት መ
ሆናቸው ነው፡ ፡ በዏረብኛም

ሏረር ጌይ

አፇን ዱ ሙ
ተቂ

ቢሆን “ዒሇም” እና “አሇም” የተሇያዩ ቃሊት ናቸው፡ ፡
በአማርኛ ከምናውቀው “አ” ይሇያሌ)፡ ፡
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(በነዚህ ቋንቋዎች ያሇው “ዏ”
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በአማርኛ ዯግሞ በሁሇቱም አፃፃፌ የሚገሇጸው አንዴ ቃሌ ነው፤ ምክንያቱም አማርኛ
“አ” እንጂ “ዏ” ዴምጽ የሇውምና፡ ፡ (የ“አ” ተመ
ሳሳይ የሆነ “ዏ” የሚባሌ ላሊ ዴምጽ አሁን
በሚነገረውና በሚጻፇው አማርኛ ውስጥ መ
ኖሩን በየትኛውም ሚዛን ሇማረጋገጥ አይቻሌም)። በጌይ
ሲናንም ቢሆን “አ” እንጂ “ዏ” ዴምጽ የሇም፡ ፡ ሌዩነቱ ግን በጌይ ሲናን “አሇም”ም ሆነ
“ዒሇም” እንዯ ትክክሇኛ አፃፃፌ የማይቆጠሩ መ
ሆናቸው ነው። ሇምሳላ ጌይ ሲናን የምንኖርባትን
መ
ሬት “ኣሇም” በማሇት ነው የሚገሌጻት (ስሇ ጌይ ሲናን አጻጻፌ ወዯፉት በስፊት እናወጋሇን)፡

፡
በነገራችን ሊይ ከሴም ቋንቋዎች መ
ካከሌ የዴምጽ መ
መ
ሳሰሌ በእጅጉ የሚበረታው
በዏረብኛ ቋንቋ እንዯሆነ ሌብ በለ፡ ፡ ሇምሳላ ዏረብኛ “ሣ” (“thin” ስንሌ የምናወጣው
“th” ዴምፅ) ፣
ከአማርኛው “ሰ”
የሚባሌ፣

“ሲን” (ሁሇቱን መ
ንጋጋዎች ገጥመ
ን በጥርሶቻችን የምናወጣው ዴምፅ፣
ጋር የሚመ
ሳሰሌ) እና “ሷዴ” (ወፇር ያሇ ፣ ወዯ ፈጨ
ት በቀረበ ስሌት

ከአማርኛው “ሰ” ይሌቅ ሇ“ጸ” የሚቀርብ) የተሰኙ ሶስት የሚመ
ሳሰለ ነገር ግን

የተሇያዩ ዴምጾች አለት። ትግርኛና ግዕዝም በጣም የሚመ
ሳሰለ ዴምጾች አሎቸው፡ ፡ ሇምሳላም “ሏ”
እና “ኀ” ይጠቀሳለ። በጌይ ሲናን ግን እንዯዚህ እየተመ
ሳሰለ የሚያስቸግሩ ዴምጾች አይታዩም፡ ፡
*****

*****

*****

አሁን እስቲ የጌይ ሲናን ስነ-ዴምጽን ከላልች ቋንቋዎች አንጻር እንመ
ዘንን ቋንቋውን
እንመ
ርምር፡ ፡

ጌይ ሲናን በዏረብኛ ውስጥ የማይገኙ አራት ዴምጾች አለት፡ ፡ እነርሱም “ጨ
”፣ “ገ” ፣
“ኘ” እና ቸ ናቸው፡ ፡ ዏረብኛ ዯግሞ በጌይ ሲናን ውስጥ የማይገኙ ስምንት ዴምጾች አለት፡ ፡
እነርሱም “ሠ” (ሣ)፣
(ዏይን)፣

ዘ ( ዛሌ)፣

“ጘ” (ጘይን)፣

“ሷ” (ሷዴ)፣

“ሀ” (ሃእ) ናቸው ፡ ፡

“ዶ” (ዶዴ)፣

“ዟ”፣

“ዏ”

30

ከአማርኛ ዴምጾች መ
ካከሌ “ሀ”፣ “ዠ
”፣ እና “ጸ” በጌይ ሲናን ውስጥ አይገኙም፡ ፡
በጌይ ሲናን ውስጥ ያለት “ኸ” እና “ሏ” በአማርኛ ውስጥ እንዯማይገኙ ዯግሞ ከዚህ ቀዯም
ተናግሬአሇሁ፡ ፡ በግዕዝ የማናገኛቸው የ ጌይ ሲናን ዴምፆች “ሸ”፣
“ቸ” ፣ “ጀ” ናቸው።

31

“ኸ”፣

“ጨ
” ፣

“ኘ”፣

ጌይ ሲናን ዯግሞ “ሀ” ፣ “ኀ”፣ “ዏ”፣ “ሠ”፣ “ጸ” እና “ፀ”

የተሰኙ የግዕዝ ዴምጾች የለትም (“ጸ” እና “ፀ” በአማርኛ አንዴ ቢሆኑም በግዕዝ ይሇያያለ)።
ሁለንም የጌይ ሲናን ዴምጾች የምናገኝበት የሏገራችን ሴማዊ ቋንቋ ትግርኛ

ነው። ሇጌይ

ሲናን እጅግ በጣም ቅርብ የሆነው ሲሌጢ
ኛ እንኳ ይህንን ሚዛን አያሟሊም (ምክንያቱም ሲሌጢ
ኛ
“ኸ” ዴምጽ የሇውምና)። ጌይ ሲናን ግን “ሀ”፣ “ኀ”፣ “ኲ
”፣ “ቐ”፣ “ዏ” እና “ፀ”
የተሰኙ የትግርኛ ዴምጾች የለትም።

ሏረር ጌይ
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የኩሽ ቋንቋ በሆነው ኦሮምኛ ውስጥ ዯግሞ “ሏ” እና “ዘ” የተሰኙትን የጌይ ሲናን
ዴምጾች አናገኝም (ከላልች ቋንቋዎች በተወረሱ የኦሮምኛ ቃሊት ካሌሆነ በስተቀር)፡ ፡ በተረፇ
በጌይ ሲናን ያሇው “ኸ” በኦሮምኛ ውስጥ አይገኝም የሚሇው አባባሌ የሰነ -ሌሳን መ
ሰረት ያሇው
አይመ
ስሇኝም።

3

ጌይ ሲናን በበኩለ “ሀ”፣ “ዷ”(dh) እና “ጰ” (ph) የተሰኙት የኦሮምኛ ዴምጾች
የለትም። ላሊኛው የኩሽ ቋንቋ ሶማሉኛ ዯግሞ በጌይ ሲናን ያለት “ጨ
”፣ “ዘ”፣ “ኘ”፣ “ጠ”
እና “ጀ” ዴምጾች የለትም፡ ፡ በጌይ ሲናን ዯግሞ “ዷ” (dh) ፣ “ሀ”፣ እና “ዏ” የተሰኙት
የሶማሉኛ ዴምጾች አይገኙም፡ ፡ 34
*****

*****

*****

የጌይ ሲናን ስነ-ዴምፅ (phonetics) በአጭ
ሩ ከሊይ የቀረበውን ይመ
ስሊሌ፡ ፡ ከዚህ ምን
መ
ማር ይቻሊሌ?
________ ////___________
\\\\____________////____________\\\\_______

የግርጌ ማስታወሻዎች
1.

ስሇ ቋንቋው ያጠኑ ምሁራን ያዘጋጁዋቸውን ጥናታዊ ጽሁፍች ሇማግኘት ሞክሬ ነበር፡ ፡ ሆኖም ሪቻርዴ በርተን
በመ
ጽሀፈ አባሪ ውስጥ ካካተተው ዲሳሽ ፅሐ
ፌ በስተቀር አንዴም ነገር ሇማግኘት አሌቻሌኩም፡ ፡ በመ
ሆኑም የበርተንን
ጽሁፌ እንዯመ
ነሻ በማዴረግ (ከርሱ ጽሁፌ ውስጥ

ግማሽ ያህለ ስህተት ቢሆንም እንኳ) በጌይ ሲናን ዙሪያ የራሴን

ወጥ ጥናት ሇማካሄዴ ወሰንኩኝና በርካታ ወራትን የጠየቀ ፌተሻና ምርመ
ራ አዯረግኩ፡ ፡ በውጤቱም አንዴ አነስተኛ
ጥራዝ አገኘሁበት፡ ፡ እንግዱህ በዚህ መ
ፅሀፌ ውስጥ የምታነቧቸው የጌይ ሲናን ወጎች በዚያ ጥራዝ ሊይ ተመ
ርኩዤ
የጻፌኳቸው ናቸው።
2.

Richard F. Burton፡ First Footsteps in East Africa, 1856, pp 324

3.

አዴማስ አሇማየሁ፣ አራቱ የኩሽ ዘር ግንድችና የኦሮሞ ህዝብ ታሪክ፣ 2009 ገጽ፣ 122
ይህ መ
ጽሀፌ በህይወቴ ካነበብኳቸው አስቂኝ ዴርሰቶች መ
ካከሌ ይመ
ዯባሌ፡ ፡ ዯራሲው በርዕሱ ሊይ የጠቆሙ
ት የኦሮሞ
ህዝብ ታሪክ በመ
ጽሀፈ ውስጥ በጭ
ራሸ የሇም (ወይስ በ“abstract”›ስዕሌ ዘይቤ ስሇተጻፇ ነው አሌታይህ
ያሇኝ?)፡ ፡ ጸሀፉው ምንጭያሌተጠቀሰበትን እንዱህ ዒይነቱን “በዘበዛ” ተረት ግን በየምዕራፈ ይዯጋግሙ
ታሌ፡ ፡

4.

ኢስፔራንቶ የአውሮጳ የቋንቋ ምሁራን በ19ኛው ክፌሇ ዘመ
ን ሁሇተኛ አጋማሽ ሊይ የፇጠሩት ቋንቋ ነው፡ ፡ የቋንቋው
ባህረ-ቃሊት (vocabulary) ከዋና ዋና የአውሮጳ ቋንቋዎች የተዋጣ ነው፡ ፡ (Microsoft Encarta :
2010 ፡ Search Word Esperanto.)

5.

ቁራስ- ጩ
ቅቲ ኪታብ፡ ሏረሪ-ኦሮምኛ-አማርኛ መ
ዝገበ ቃሊት፡ 2010፣ ገጽ ix

6.

ሇምሳላ Islamic History and Culture in Southern Ethiopia በሚሌ ርእስ በታተመ
ው
የፕሮፋሰር ብራውከምፏር መ
ጽሀፌ ውስጥ
“Although a linguistic proof is lacking, the data suggest that a
Semitic-speaking Harari type people once occupied a large strip of
land between the Harar mountains and the middle Awaš and the eastern
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escarpment in the region of Giggiga” የሚሌ ገሇጻ አሇ፡ ፡ (pp 18) በላሊ ቦታም እንዱህ
ተብል ተጽፎሌ።
“It seems unquestionable that before Oromo, expansion, they occupied
large area on the Harar plateau. The historical connection with the
Harala already been related”. (Ulrich Braukamper: Islamic History and
Culture in Southern Ethiopia: 2004: pp. 18 )
7.
8.

በዚህ ክፌሇ ዘመ
ን የታዩት ታሊሊቅ ክስተቶች በሚቀጥሇው ወግ ውስጥ ተዘርዝረዋሌ።
የተሇያዩ ሏገራት ህዝቦች ቋንቋቸውን በተሇያዩ ስሞች መ
ጥራታቸው የተሇመ
ዯ ነው፡ ፡ ሇምሳላ ጀርመ
ኖች ቋንቋቸውን
“ድች” (Deutsch) ይለታሌ፡ ፡ እንግሉዝኛ ተናጋሪው ዒሇም “ጀርማን” ይሇዋሌ፡ ፡ ፇረንሳዮች ዯግሞ “አሌማኝ”
በማሇት ይጠሩታሌ፡ ፡

9.

“ሲናን” በሏረሪ ቋንቋ “ነገር” ወይም “ንግግር” ማሇት ነው፡ ፡ ሆኖም የቃለ ፌቺ እንዯ አገባቡ (context)
ይሇያያሌ፡ ፡ ሇምሳላ “ሲናን አሸ” ማሇት “ንግግር አዯረገ” ማሇት ነው፡ ፡ “ሲናን ቲኸሻኽ” ዯግሞ “ነገር
ትፇሌጋሇህ” ማሇት ነው፡ ፡ “ኦሮሞ ሲናን”፣

“ዏረብ ሲናን”፣

“ፇረንጂ ሲናን” ወዘተ ሲባሌ ግን “የኦሮሞ

ነገር፣ የዏረብ ነገር” ሇማሇት ሳይሆን “ኦሮምኛ፣ ዏረብኛ፣ ፇረንጅኛ” እንዯምንሇው ይሆናሌ፡ ፡ (በኔ አፌ መ
ፌቻ
ቋንቋ Afaan Oromo, Afaan Amaaraa, Afaan Arabaa... ሲባሌ “የኦሮሞ አፌ”፣ “የአማራ
አፌ”፣ “የፇረንጅ አፌ.” ወዘተ ማሇት እንዲሌሆነ ሌበ በለ)።
10. “ጌይ ሲናን ምርጥ ቋንቋ ነው!” ማሇት ነው፡ ፡ በእውነትም ጌይ ሲናን ውብ ቋንቋ ነው።
11. Richard F. Burton፡ ibid፡ pp 324
12. በርተን ስሇሏረር ቆይታው የሚተርክበትን የመ
ጽሀፈን ክፌሌ “Ten Days at Harar” በማሇት ሰይሞታሌ
(ibid፡ pp 265)።
13. በርተን ዏረብኛን እንዯሚናገር ሲገሌጽ “I then represented in Arabic that we have
come from Aden” ይሊሌ (ibid፡ pp 299)።
14. ሇምሳላ እንግሉዞች ጀርመ
ንኛ መ
ናገር በጣም ስሇሚከብዲቸው (እንዯ “kh” ያለትን ዴምጾች ማውጣት ስሇማይችለ)
“ጀርመ
ንኛ ጉሮሮ ይሰባብራሌ” በማሇት እንዯሚያስወሩ ይነገራሌ፡ ፡
15. ሴማዊ ቋንቋዎች የአፌሮ-እስያ ቋንቋዎች ቅርንጫ
ፌ ነው፡ ፡ ኢንሳይክልፒዱያ ብሪታኒካ ስሇዚህኛው የቋንቋ ምዴብ
ሲናገር እንዱህ ይሊሌ፡ ፡
“group of languages spoken in Northern Africa and the Middle East that
constitutes one of the branches of the Afro-Asiatic (formerly HamitoSemitic)

language family. (Encyclopedia Britannica 2010 Student and

Home Edition” : Chicago: 2010)
16. ዏረብኛ ከማሌታ ቋንቋ (Maltese) ጋር South Central Semitic በሚባሌ ምዴብ ውስጥ ይገኛሌ፡ ፡
(Encyclopedia Britannica፡ ibid)
17. ibid; ፕ/ር ባዬ ይማም፣

የአማርኛ ቋንቋ መ
ፇጠር ፡ የአስራ አንዯኛ ክፌሌ የአማርኛ መ
ማሪያ መ
ጽሀፌ፡

2002፡ ገጽ__ ፡
18. ይህንን ቃሌ እኔ ራሴ ነኝ የፇጠርኩት፡ ፡ አገሌግልቱ ግን በዚሁ መ
ጽሀፌ ብቻ የተገዯበ ይሁን፡ ፡
19. እኔ (አፇንዱ) ግዕዝ አሌናገርም፡ ፡

ትግርኛ በጥቂቱ እሞክራሇሁ፡ ፡ ይህንን ጥናት የሰራሁት ግን በበርካታ

የግዕዝና የትግርኛ ዴርሳናት ታግዤ ነው፡ ፡ ከነርሱ ውስጥም ትንሳኤ፡ አማርኛ-ግዕዝ መ
ዝገበ ቃሊት፡ 2007፣
የአባ ባህርይ ዴርሰቶች፡

(በፕሮፋሰር ጌታቸው ሀይላ የተጻፇ፡

(በመ
ስፌን አብርሃ የተዘጋጀ፣ 2002) ይጠቀሳለ፡ ፡

2005) ትግርኛ- አማርኛ መ
ዝገበ ቃሊት
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20. ከበርካታ ምንጮ
ች የተገኝ መ
ረጃ ነው፡ ፡
21. እነዚህን ቃሊት ከጌይ ሲናን ጋር የመ
ጋራት እዴሌ ያሊቸው ስሌጢ
ኛና አርጎብኛ ናቸው ይባሊሌ፡ ፡ ሇምሳላ “ጌይ”
በስሌጤኛና በሏረሪ ቋንቋ “ከተማ” ማሇት ነው፡ ፡ በሰር በሁሇቱም ቋንቋዎች “ስጋ” ማሇት ነው፡ ፡
22. “ከሊም አሌ-ፈስሏ” ሰፉ ቋንቋ ወይም ብዙዎችን የሚያገናኝ ቋንቋ ማሇት ነ ው፡ ፡ ይህም የዏረብኛ ማዕከሊዊ
(ስታንዲርዴ) ቋንቋ የሚታወቅበት ስም ነው፡ ፡ በሚዱያ፣ በፅህፇት፣ በት/ቤት፣ ወዘተ... የምንሰማውና የምናነበው
ዏረብኛ በጥቅለ “አሌ ፊስሏ” ይባሊሌ፡ ፡ የዏረብኛ ዘዬዎች ግን “ዲሪጅ” ይባሊለ፡ ፡ (Elias E. ArabicEnglish Dictionary: 1967: pp….)
23. ስሇ አማርኛ ቃሊት እርባታ ሇመ
ረዲት “የአማርኛ ሰዋስው በቀሊሌ አቀራረብ” የሚሇውን የጌታሁን አማረን መ
ጽሀፌ
ሁሇተኛ ምእራፌ (ገጽ 43)

ይመ
ሌከቱ፡ ፡

24. በነገራችን ሊይ “ረአ” በአማርኛ ሲመ
ነዘር “አየ” ማሇት ነው የሚሆነው። “ተመ
ሇከተ” ሇማሇት ከፇሇግን

“ሄጀ”

እንሊሇን።
25. ስነ-ዴምጽ በእንግሉዝኛ አጠራር phonetics ይባሊሌ፡ ፡ አማርኛውና እንግሉዝኛው አቻ መ
ሆናቸውን ግን እንጃ!
26. መ
ሰረታዊ ዴምጾች ሲባሌ ከላሊ

ቋንቋ ያሌተወረሱና የማይዯጋገሙ (distinct)

ተነባቢዎችን ብቻ ነው

የሚመ
ሇከተው፡ ፡ በዚህ መ
ሰረት ጌይ ሲናን 24 መ
ሰረታዊ ዴምጾች እንዲለት ድ/ር አብደራህማን ሙ
ሏመ
ዴ ቆራም
ባሳተሙ
ት መ
ዝገበ-ቃሊት ውስጥ ገሌጸዋሌ፡ ፡ ድ/ሩ በ24ቱ የሏረሪ ዴምጾች ጋር የማይዯመ
ሩ ዴምጾችን የሚወክለ
ፉዯሊትን “ሉቂህ ሏርፉያች” (የተውሶ ፉዯሊት) ይሎቸዋሌ፡ ፡ (አብደራሔማን ሙ
ሏመ
ዴ ቆራም ፡ ዚቢሮ ጩ
ቅቲያች፣
1999፡ ገፅ---)
27. በ“ኸ” ፉዯሌ የሚወከሇውን ዴምፅ እንዯ “ሀ” አዴርገው እንዲይወስደት ያሻሌ፡ ፡ ዴምፁን በትክክሌ የምትሰሙ
ት
የትግርኛ ተናጋሪዎች ሁለ ሇማሇት “ኹ
ለ” ሲለ ፣ ወይም በዏረብኛ አምስት ሇማሇት “ኸምሳ” ብል የሚቆጥር ሰው
ሲገጥማችሁ ነው፡ ፡ “ሏ” ዯግሞ ከ“ሀ” በጣም ቀጠን ያሇ ዴምፅ መ
ሆኑ ይታወቃሌ። የአማርኛ ተናጋሪ ግን በሁሇቱ
መ
ካከሌ ሌዩነት ሲያበጅ አይታይም።
28. “ኸ” ፉዯሌ በግዕዝ አቡጊዲ ሊይ አሇ፡ ፡ በግዕዝ ቋንቋ የተጻፈ ጽሁፍችን ብታገሊብጡ ግን “ኸ” የሚባሌ ሆሄ
በጭ
ራሽ አታገኙም፡ ፡
29. ዏይኑ “ዏ” እና አንደ “አ” በአፃፃፌ ብቻ ሳይሆን በዴምፅም ይሇያያለ፡ ፡ የሆሄያቱን ዴምጽ መ
ሇየት የምትችለት
ሁሇቱ ዴምጾች ያለባቸውን እንዯ ትግርኛና ዏረብኛ የመ
ሳሰለ ቋንቋዎች፣

ወይ ዯግሞ ታሪካዊውን የግዕዝ ቋንቋ

መ
ናገር ከቻሊችሁ ነው፡ ፡ በነዚህ ሶስት ቋንቋዎች ያሇው “ዒሇም” በአማርኛ ቋንቋ ከምናውቀው “ዒሇም” ጋር አንዴ
ነው። “ኣሇም” ግን የተሇየ ፌቺ አሇው፡ ፡ ሇምሳላ በዏረብኛ “ኣሇም” ሲባሌ “የሚያሳምም” ወይም “የሚሇበሌብ”
ማሇት ነው፡ ፡ (የዏረብኛ፣ የግዕዝ፣ የአማርኛ፣ የትግርኛ፣ የሏረሪ፣ የኦሮምኛ፣ የሶማሉኛና የእንግሉዝኛ ዴምጾችን
በዝርዝር የሚያስረዲውን አባሪ በገጽ__ ሊይ ተመ
ሌከቱ)፡ ፡
30. ጌይ ሲናን “ሀ” የሚሌ ዴምጽ እንዯላሇው አቶ አብደሰመ
ዴ ኢዴሪስ ሲነግሩኝ ሇማመ
ን ተቸግሬ ነበር፡ ፡ (እሳቸው
እንዲለኝ ከሆነ በጌይ ሲናን ውስጥ ያሇው “ሏ” በዏረብኛ የፉዯሌ ተርታ በስዴስተኛ ተራ ቁጥር ሊይ ካሇው “ሏ”
ጋር ተመ
ሳሳይ ነው)፡ ፡ በድ/ር አብደራህማን ሙ
ሏመ
ዴ ቆራም የተዘጋጀውን አነስተኛ መ
ዝገበ ቃሊት ሳገሊብጥም “ሀ”
የተውሶ ዴምጽ ነው የሚሌ ነገር አየሁ፡ ፡ ሆኖም በዚህም አሌረካሁም፡ ፡ ምክንያቱም የሏረሪ ጓዯኞቼ በጌይ ሲናን
ሲነጋገሩ የዏረብኛውን “ሏ” የመ
ሰሇ ቀጭ
ን ዴምጽ ሲያወጡ አሌሰማቸውምና፡ ፡ ይህ ነገር ግራ ሲያጋባኝ አቶ
አብደሰመ
ዴ የሰጡ
ኝን አንዴ ቀመ
ር (ፍርሙ
ሊ) ይዤ ሇምርመ
ራ ተነሳሁ፡ ፡ ፍርሙ
ሊው የሏረሪ እናቶች ሲነጋገሩ በዯንብ
ስማቸው የሚሌ ነበር፡ ፡
እኔም ይህን ቀመ
ር ወሰዴኩና የሏረሪ እናቶችን ንግግር ሆነ ብዬ መ
ከታተሌ ጀመ
ርኩ፡ ፡ ነገር ግን ከነርሱም ዘንዴ
ምሊሹን በቀሊለ ሇማግኘት አሌቻሌኩም፡ ፡ በመ
ጨ
ረሻ ሊይ አቅጣጫ
ዬን ሇወጥኩና “ጌይ ኣያች” (የሏረሪ እናቶች)
በአማርኛና በኦሮምኛ ሲነጋገሩ ሇመ
ስማት ወሰንኩ፡ ፡ እና በዚህኛው መ
ንገዴ የአማርኛው “ሀ” እና የሏረሪው “ሏ”
ሌዩነት እንዲሊቸው ተረዲሁ፡ ፡

ይህም የሏረሪ እናቶች “ሏ” ሲለ ዴምጹን የሚያቀጥኑ መ
ሆኑን ሇመ
ገንዘብ በመ
ቻላ
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ነው። እንዯዚህም ሆኖ ግን የሏረሪው “ሏ” ከዏረብኛው “ሏ” ጋር ተመ
ሳሳይ ነው ሇማሇት በጣም ያስቸግረኛሌ፡ ፡
ምናሌባት ከትግርኛው “ኀ” (ብዙኃን “ኃ”) ጋር አንዴ ዒይነት ናቸው ሇማሇት ሳይቻሌ አይቀርም፡ ፡ በነገራችን
ሊይ የጌይ ሲናን “ሏ” ከዏረብኛው “ሏ” ጋር ተመ
ሳሳይ ነው የሚሇው እምነት በሰር ሪቻርዴ በርተን መ
ጽሀፌ
ውስጥም ተመ
ዝግቧሌ።

(Richard F. Burton፡ ibid፡ pp 516)

31. ይህን ሇመ
ረዲት ካሻችሁ በግዕዝ ቋንቋ የተጻፈ መ
ጽሀፌትን ተመ
ሌከቱ።
32. “ኸ” በሁለም የምስራቅ ቆሊማ ኩሻዊ ቋንቋዎች (Eastern Lowland Cushitic Languages) ውስጥ
የሚገኝ ዴምጽ ከመ
ሆኑም በሊይ በቦረና፣ ጉጂ ፣ ሏረርጌ፣ ከረዩ፣ እና ወል በሚ
ነገሩት የኦሮምኛ ዘዬዎችም ውስጥ
የሚታወቅ ዴምጽ ነው፡ ፡ በተሇይ ይህ ዴምጽ ኦሮምኛ ከላልች ቋንቋዎች እምብዛም ባሌተወራረሰባቸው የጉጂና የቦረና
አካባቢዎች በስፊት የሚዯበጥ ሆኖ እያሇ በኦሮምኛ ውስጥ እንዯላሇ ተዯርጎ መ
ቆጠሩ መ
ራራ ምጸት ነው።
33. “ዷ”(dh) በኩሽ ቋንቋዎች ውስጥ ብቻ የሚገኝ ዴምጽ ይመ
ስሇኛሌ፡ ፡

34. በሶማሉኛ ያለት “ሏ” እና “ዏ” ከዏረብኛ የተወረሱ ይመ
ስሇኝ ነበር። ዴምጾቹ

ከዏረብኛ ጋር አንዴም ንክኪ

በላሇው የኮንሶ ቋንቋ ውስጥም የሚገኙ መ
ሆናቸውን በማወቄ ነው የሶማሉኛውንም አምኜ የተቀበሌኩት።

“ጌይ ጁገሌ”- የሏረር ግንብ- 1
ሏረርን “ሏረር” ያዯረጋትን እውነተኛ ምሌክቷን ሌንፇትሽ ነው፡ ፡ ከውበቷ እምብርት
ሌንገባ ነው፡ ፡

“ረሒን”

እያሸተትን፣

በ“ረሏን”

መ
ዒዛ

ሌንታዯስ ነው፡ ፡ 1

በምናያቸውና

በምንሰማቸው ነገሮች እየተዯመ
ምን እውቀትና ብሌሀትን ዯራርበን ሌንሇብስ ነው። እነሆ ብዙዎች
ከሚናፌቁት ተአምረኛ ግንብ ጋር ሌንቆይ ነው፡ ፡ ጌይ ጁገሌ ዚኣሇም ቁራሳ!

2
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ሏረሪዎች በዚህ ክፌሌ የምንቃኘውን ምትሀታዊ ቅርስ ሲጠሩት ከብዙ ሰዎች አንዯበትና
ከመ
ገናኛ ብዙሀን እንዯምንሰማው “ጀጎሌ” አይለም። ከዚህ በተሇየ ዘይቤ “ጁገሌ” ይለታሌ፡ ፡
በጌይ ሲናን “የከተማ መ
ከሊከያ ግንብ” የሚሌ ፌቺ እንዲሇውም ያስረዲለ፡ ፡ 3 የሏረርጌ ኦሮሞ
በበኩለ ግንቡን ሲጠራው “ጆጎሇ” (Jogola) ይሇዋሌ፡ ፡ በሶማሉዎች አጠራር ዯግሞ “ጆገሌ”
ይባሊሌ፡ ፡ የተቀረው የህብረተሰብ ክፌሌ ግን ጀጎሌ በማሇት ይጠራዋሌ፡ ፡ ታዱያ እኔም ስሇግንቡ
ሳወጋችሁ እንዯ ሏረሪዎቹ “ጁገሌ” እያሌኩ እጠራዋሇሁ። ሲያስፇሌገኝ ዯግሞ “ጌይ ጁገሌ”
(የከተማዋ ግንብ) በማሇት እሊሇሁ። አምስቱን የሏረር በሮች ግን በተናጥሌ ስሇምንዲስሳቸው
በጁገሌ ቅኝታችን አሊካተትኳቸውም።
*****

*****

******

“ጌይ ጁገሌ” እጅግ የተሇየ የታሪክና የጥበብ መ
ዘክር ነ ው፡ ፡ ሏረር ጌይ በዚህ ግንቧ
ብቸኛዋ የምስራቅ አፌሪቃ ከተማ ናት፡ ፡

4

ሏረርን ያሇ ጁገሌ፣

ጁገሌንም ያሇ ሏረር ማሰብ

ይከብዲሌ፡ ፡ የከተማዋ ብሩህ ምሌክት ከመ
ሆን አሌፍ የዒሇም ቅርስ ሇመ
ሆን የበቃው ይህ ግንብ
እንዳት እንዯተሰራ ሲነገር ብትሰሙ “ዏጀብ” ከማሇትም አሌፍ “ምን ነው ያኔ በተፇጠርኩ”
ሉያሰኛችሁ ይችሊሌ!
ጁገሌ የተሰራበት ኪነ -ህንጻ (architecture) ሀገር በቀሌ መ
ሆኑ ተመ
ስክሮሇታሌ፡
፡ በዚህ ሊይ እርግጠኛ ሇመ
ሆን ካሻችሁ ግንቡን አየት ማዴረግና በከተማዋ ዙሪያ ካለት ጥንታዊ
ፌርስራሾችና ከሏረሪ የቤት አሰራር ጋር ማገናዘብ ብቻ ነ ው የሚጠበቅባችሁ፡ ፡

5

ሆኖም

በምዕራብና በሰሜ
ን ምዕራብ በኩሌ ባለት የግንቡ ክፌልች ሊይ ሇየት ያሇ ኪነ -ህንፃ እንዯሚታይ
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ማስተባበሌ አይቻሌም፡ ፡ ይህ የ625 ሜ
ትሮች ርዝመ
ት6 ያሇው የጁገሌ ክፌሌ በአሁኑ ኪነ-ህንፃ
የተዋበው በጣሉያኖች ወረራ ዘመ
ን ነው፡ ፡

ከዚህ የተረፇው በሙ
ለ (በአንዲንዴ ስፌራዎች

ከመ
ጠጋገኑ በስተቀር) የጥንቱ ጁገሌ ነው፡ ፡
“ጌይ ጁገሌ” የ48 ሓ
ክታር ስፊት ባሇው መ
ሬት ሊይ ነው ያረፇው፡ ፡ የአጥሩ መ
ጠነ -ዙሪያ
(circumference) 3334 ሜ
ትር ሲሆን ከፌታው ዯግሞ በአማካይ 3.5 ሜ
ትር ያህሌ
ይሆናሌ፡ ፡ በአንዲንዴ ቦታዎች ግን እስከ 16 ጫ
ማ (5 ሜ
ትር) ያህሌ ዴረስ ይረዝማሌ፡ ፡ ግንቡ
የቆመ
በት መ
ሰረት (basement) የ1.2 ሜ
ትር ጥሌቀት እንዲሇውም መ
ረጃዎች ያመ
ሇክታለ።

7

አንዴ ሰው ከዝነኛው የአው ሏኪም ኮረብታ (ጁገሌን በዯቡብና በምዕራብ በኩሌ የሚያዋስን) ሊይ
ቢወጣ ግንቡን ሙ
ለ በሙ
ለ ሇማየት ይችሊሌ፡ ፡
“ጌይ ጁገሌ”
እንዯሚያመ
ሇክተው፡ ፡

8

የተገነ ባው የከተማዋን ነዋሪዎች ከጥቃት ሇመ
ከሊከሌ ነበር -ስሙ
በርግጥም “ጁገሌ” በተሰራበት ዘመ
ን በነበሩት መ
ሳሪያዎች ግንቡን ጥሶ

ከተማዋን ማጥቃት የሚቻሌ አሌነበረም፡ ፡

በዚህም ሊይ ሇጥቃት የሚመ
ጣውን ሀይሌ በንቃት

የመ
ከታተሌ (አዴፌጦ ሲመ
ጣም መ
ክቶ የመ
መ
ሇስ) ኃሊፉነት የተሰጠው ሌዩ ጦር ከግንቡ ባሻገር
ያሇውን ዙሪያ ገባ መ
ሬት በንቃት ይጠብቅ እንዯነበር በታሪክ ምዕራፍች ተዘክሯሌ፡ ፡ በተሇይ ግን
አምስቱ በሮችና በግንቡ ዙሪያ የተቸከለት 12 ማማዎች ወሳኝ የጥበቃ መ
ሳሪያዎች እንዯነበሩ
ምንጮ
ቻችን ጨ
ምረው ያስረዲለ፡ ፡ 9
*****

*****

*****

ጁገሌን ያስገነባው ዝነኛው አሚር ኑር ሙ
ጃሂዴ እንዯሆነ በመ
ግቢያዬ ሊይ ገሌጫ
ሇሁ።
አሚሩ ጁገሌን ያስገነባበትን ታሪክ ወዯፉት በላሊ አጋጣሚ ባወራችሁ ይሻሊሌ፡ ፡ 10 የግንቡን
አሰራር በተመ
ሇከተ ግን የሏረሪ ምሁራንና ሽማግላዎች ያጫ
ወቱኝን ወግ ሇናንተ የማዴረስ ኃሊፉነት
ተጥልብኛሌና ስሇርሱ የቻሌኩትን ያህሌ አወጋችኋሇሁ፡ ፡ ወዯዚያ ከመ
ግባቴ በፉት ዯግሞ ጁገሌ
የማንንም አዴናቆት የሚስብበትን አንዲንዴ ውብ ገጽታዎቹን ዘርዘር ሊዴርግሊችሁ፡ ፡
ጁገሌ በየትኛውም ዒሇም ካሇ ላሊ “ጁገሌ” ጋር የማይመ
ሳሰሌ መ
ሆኑ የመ
ጀመ
ሪያው
አስዯናቂ ገጽታው ነው፡ ፡ ንዴፈም ሆነ ኪነ -ህንጻው በየትኛውም ሀገር ካሇ ተነጻጻሪ ግንባታ ጋር
አይመ
ሳሰሌም፡ ፡ በሁሇተኛ ዯረጃም ጁገሌ ሙ
ለ በሙ
ለ ሀገር በቀሌ (domestic) ግብአቶችን
ብቻ በመ
ጠቀም የተሰራ መ
ሆኑም ያስዯንቃሌ፡ ፡

የውጪ ብረትም ሆነ

አርማታ፣

ሲሚንቶም ሆነ

ገረጋንቲ አይታይበትም፡ ፡ (ከሊይ ከጠቀስኩት የምእራባዊ ጎኑ ውስን ክፌልች በስተቀር)።
ሶስተኛው ዯግሞ የጭ
ቃው ጉዲይ ነው፡ ፡ በጭ
ቃ ብቻ የተገነባ ግንብ በዝናብና በፀሀይ
ሏሩር እንዲይፇራርስ የማጠናከሪያ ዴጋፌ ይሻሌ፡ ፡ ቢያንስ ቢያንስ ተሇስኖ በአሸዋ ይገረፊሌ፡ ፡
ጁገሌ ግን ሌስንም ሆነ ግርፌ ሳይኖረው እስከ ዘመ
ናችን ዴረስ ቆይቷሌ፡ ፡ 11 (ከዚህ ጀርባ
ያሇውን ሚስጢ
ር ከወዯታች ትረዲሊችሁ፡ ፡ )
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“ጁገሌ” በግንባታ ዘመ
ኑ (16ኛው ክፌሇ ዘመ
ን አጋማሽ) የነበረውን የምህንዴስና
ዕውቀት የሚናገር መ
ሆኑም አራተኛው አስዯናቂ ገጽታው ነው። ይህንን ሇመ
ረዲት ካሻችሁ ግንቡን
በአትኩሮት ማየት ይጠበቅባችኋሌ፡ ፡ ሇዚህም አንዴ ምሳላ ሌስጣችሁ፡ ፡
“ጌይ ጁገሌ” የተገነባው ሇጥ ባሇ (ሜ
ዲማ) መ
ሬት ሊይ አይዯሇም፡ ፡ ግንቡን መ
ሀሌ
ሇመ
ሀሌ ሰንጥቆ ከሚያሌፇው “አሚር ኡጋ” (የአሚር መ
ንገዴ) ወዱያና ወዱህ ያሇው የጁገሌ
ውስጣዊ ከተማ በሙ
ለ አቀበትና ቁሌቁሇት ነው፡ ፡ በግንቡ ውስጥ ያለት ቤቶችና መ
ንገድችም በዚህ
ወጣ ገባ መ
ሬት ሊይ ነው የተዯረዯሩት፡ ፡ ታዱያ ከፌታውን ስትወጡ
ና ስትወርደ “ዝናብ በሚጥሌበት

ወቅት የሚወርዯው ጎርፌ ከግንቡ ውስጥ እንዳት ይወጣ ይሆን?” የሚሌ ጥያቄ በአእምሮአችሁ
መ
መ
ሊሇሱ አይቀርም፡ ፡ የዚህን ጥያቄ ምሊሽ በፌጥነት ሇማግኘት ካሻችሁ ግንቡን ከውጪ በኩሌ
ማሰስ ይጠበቅባችኋሌ፡ ፡

ይህንን ወስናችሁ አሰሳችሁን በምታካሄደበት ወቅት በጥቂት ሜ
ትሮች

የተራራቁ ቀዲዲዎችን ከግንቡ የታችኛው ጠርዝ ስር ትመ
ሇከታሊችሁ፡ ፡ ቀዲዲዎቹ በክረምትም ሆነ
በበጋ ፌሳሽ ስሇማይታጣባቸው አገሌግልታቸውን ሇማወቅ ነጋሪ አያሻችሁም፡ ፡
አዎን! ከጁገሌ የሚፇሰውን ጎርፌና ከየቤቱ የሚወጣውን እጣቢ የሚያስወግደት እነኝህ
ቀዲዲዎች ናቸው፡ ፡ ሏረሪዎች ቀዲዲዎቹን ሲጠሯቸው “ወራበ ኑደሌ” ይሎቸዋሌ፡ ፡ “የጅብ ቀዲዲ”
እንዯማሇት ነው፡ ፡ “ከጅብ ጋር ምን አገናኛቸውና ነው እንዱህ የተባለት?” ማሇታችሁ አይቀርም
መ
ቼስ! እኔም ስያሜ
ውን ስሰማ ግርታን ፇጥሮብኝ ነበር፡ ፡ 12
የሏረሪ

ወዲጆቼ እንዲጫ
ወቱኝና

በድ/ር

ካሚሊ

ጊብ ከተዘጋጀው ጥናታዊ ጽሁፌ

እንዯተረዲሁት በአንዴ ወቅት ጅቦች በነዚህ ቀዲዲዎች ወዯ “ጁገሌ” ይገቡና አሰስ ገሰሱን
ይሇቃቅሙነበር፡ ፡ 13 በዚህ ዘመ
ን በቀዲዲዎቹ ወዯ “ጁገሌ” የሚገባ “ወራባ” (ጅብ) ባይኖርም
የቀዲዲዎቹ ስም አሌተቀየረም፡ ፡
*****

*****

*****

አሁን በይዯር ያቆየሁትን የጁገሌን ግንባታ ጥበብ ሊጫ
ውታችሁ፡ ፡
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“ጌይ ጁገሌ” የተገነባበት የዴንጋይ አይነት "ሏሺ ኡን" ይባሊሌ፡ ፡ ይህም በአማርኛ
ቋንቋ “የበሃ ዴንጋይ” ተብል የሚጠራው ነው፡ ፡ የሏረሪ ሽማግላዎች “ሏሺ ኡን” በጣም ቀሇሌ
ያሇ በመ
ሆኑ ሇግንባታው እንዯተመ
ረጠ ያስረዲለ፡ ፡ ይህም ሲባሌ ግንቡ ከተገነባ በኋሊ ግዴግዲው
ሚዛኑን መ
ጠበቅ አቅቶት እንዲይወዴቅ ይታዯገዋሌ ሇማሇት ነው፡ ፡ 14
ግንቡ የተገነባባቸው ዴንጋዮች በመ
ጠናቸው ተነባብረዋሌ፡ ፡ ማሇትም ወዯ ግንቡ መ
ሰረት

ተጠግተው ያለት ዴንጋዮች ተሇቅ ይሊለ፡ ፡ የግንቡ ከፌታ ሲጨ
ምር የዴንጋዮቹ መ
ጠንም እያነሰ
ይሄዲሌ፡ ፡

በሁሇት ትሌሌቅ ዴንጋዮች መ
ካከሌ ያሇ

ማንኛውም ክፌተት ዯግሞ በአነስተኛ

(ቁርጥራጭ
) ዴንጋዮች ተከዴኗሌ፡ ፡ ግንቡን ስትጠጉት ከዴንጋይ በተጨ
ማሪ የጣውሊ ግንዱሊዎች
በዴንጋዮቹ መ
ካከሌ ተዘርግተው ትመ
ሇከታሊችሁ። የሏረሪ ምሁራንና ሽማግላዎች እንዯሚናገሩት
እነዚህ ጣውሊዎች የግንቡን ውሃ ሌክ የማስጠበቅ ሚና አሊቸው።
ከሊይ እንዯገሇጽኩት ዴንጋዮቹ በጭ
ቃ ብቻ ነው የተጣበቁት፡ ፡ ጭ
ቃው ግን ተራ ጭ
ቃ
እንዲይመ
ስሊችሁ፡ ፡ ይህንን መ
ጽሀፌ በምጽፌበት ወቅት ትሌቅ የመ
ረጃ ምንጭ ሆነው የረደኝ ታዋቂው

ሏረር ጌይ
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የሏረሪ ባህሌና ታሪክ አዋቂ አቶ አብደሰመ
ዴ ኢዴሪስ እንዯነገሩኝ ጭ
ቃው ሇሁሇት ወራት
እንዱብሊሊ ተዯርጓሌ።15
ጭ
ቃው የተዘጋጀበትን የአፇር ዒይነት ስታዩት በብዙ አካባቢዎች በስፊት የሚታወቀው ቀይ
(መ
ረሬ) አፇር ሉመ
ስሊችሁ ይችሊሌ፡ ፡

አቶ አብደሰመ
ዴ እንዲጫ
ወቱኝ ግን ይህኛው (ጁገሌ

የተገነባበት) የአፇር አይነት “ጀጀባ” ይባሊሌ፡ ፡ 16 ግንቡ ተገንብቶ ካበቃ በኋሊም የሊይኛው
ጠርዙ “በራሳ” በተሰኘ ላሊ የአፇር አይነት ተዯምዴሟሌ፡ ፡ ይህም የተዯረገው “በራሳ” ሁሇት
ጥቅሞች ስሊለት ነው፡ ፡
አንዯኛ “በራሳ” አንዲች ነገር ቢዘራበት አያበቅሌም። በመ
ሆኑም ወፌ ዘራሽ አረምም
ሆነ ሳር በግንቡ ጫ
ፌ ሊይ እየበቀሇ ግንቡን ሇጉዲት የሚዲርግበት ዕዴሌ አነስተኛ ነው፡ ፡
ሁሇተኛ “በራሳ” በዝናብ ጊዜ የሚወርዯው ውሃ ወዯ ውስጥ እየሰረገ

በግንቡ ሊይ አዯጋ

እንዲያዯርስ ይታዯጋሌ (አፇሩ ዉሃ አያስተሊሌፌምና)። ታዱያ “ላልች አዯጋዎችን ሇማስቀረትስ
ምን ተዯርጎ ነበር?” በማሇት ጠይቄም ነበር፡ ፡ አቶ አብደሰመ
ዴ ኢዴሪስ ጥያቄዬን የመ
ሇሱት
አንዴ ምሳላ በመ
ውሰዴ ነበር፡ ፡
ሰዎች ሇፌተው የገነቡትን ቤትና ላልች ግንባታዎችንም ከሚተናኮለ ፌጡ
ራን መ
ካከሌ አንደ
ምስጥ ነው፡ ፡ ይህ ተራ የሚመ
ስሇው ትንሽዬ ፌጡ
ር በአፇር የተሰራ ነገር ሲገጥመ
ው በቀሊለ ድግ
አመ
ዴ የማዴረግ ችልታን ተክኗሌ፡ ፡ ታዱያ “አቶ ምስጥ” ጁገሌን ወሮ አዯጋ እንዲያዯርስበት
የጥንቱ የግንባታ ሙ
ያተኞች አስዯናቂ ዘዳ ነበር የተጠቀሙ
ት፡ ፡
ሽማግላዎችና

ታሪክ

አዋቂዎች እንዯሚናገሩት ምስጥ በእጅጉ የሚፇራው ዘመ
ሚት

(በእንግሉዝኛው red ant) የሚባሇውን ፌጥረት ነው። ስሇዚህ ምስጥን ከጁገሌ አካባቢ
ሇማባረር ተመ
ራጩዘዳ ዘመ
ሚትን መ
ጥራት ነበር፡ ፡ ይህንን ሇማሳካት የተወሰዯው እርምጃም ዘመ
ሚቱ
የሚወዯውን እርጥብ አጥንት በግንቡ ዙሪያ በብዛት መ
ቅበር ነው፡ ፡ 17
የዘመ
ሚት መ
ንጋ አጥንቱን ሇመ
ውረር በሚመ
ጣበት ጊዜ

የምስጥ መ
ንጋ በስፌራው

ሲክሇፇሇፌ ከታየው አጥንቱን ትቶ በምስጡ ሊይ ይዘምታሌ፡ ፡ ከምስጦቹ ውስጥ በዘመ
ሚት የተባሇው
ተበሌቶ ከጥቃቱ የተረፇውም እግሬ አውጪ
ኝ ብል ይፇረጥጣሌ። ምን ይሄ ብቻ! ምስጥ የሚባሌ
ፌጥረት ዲግመ
ኛ ወዯዚያ አካባቢ ሇመ
ምጣት አይቃጣም፡ ፡

18

የሏረሪ ሽማግላዎች እንዯሚናገሩት ይህ ተግባር የአንዴ ወቅት ኩነት ብቻ ሳይሆን
በተዯጋጋሚ ሲፇጸም ኖሯሌ። በግንቡ ዙሪያ በየጊዜው ፌተሻ ይካሄዴና ምስጥ መ
ሳይ ነገር ከተገኘ
ከሊይ በገሇጽኩት መ
ንገዴ ዘመ
ሚት ይጠራበት ነበር።
*****

19

*****

*****

እንግዱህ ጌይ ጁገሌን ጀመ
ርነው እንጂ አሊዲረስነውም፡ ፡ የመ
ጽሀፉቱ አቅም
እስከፇቀዯሌን ዴረስ ስሇርሱ ማውጋታችንን እንቀጥሊሇን፡ ፡ የአሁኑን ግን በዚሁ ሊብቃ፡ ፡

ጌይ ጁገሌ ዚኣሇም ቁራሳ!
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የግርጌ ማስታወሻዎች
1.

ረሏን-ዯስ የሚሌ መ
ዒዛ ያሇው ተክሌ ነው፡ ፡ የሏረርም ሆነ የላልች የምስራቅ ኢትዮጵያ ከተሞች ነዋሪዎች
ግቢዎቻቸውን ሇማስዋብና ቀያቸውን በመ
ሌካም መ
ዒዛ ሇማወዴ በሚሌ ይተክለታሌ። በሏረሪዎች ትውፉት
እንዯሚነገረው ዯግሞ ጥንት ወዯ ሏረር የሚመ
ጡ እንግድችን ከርቀት “ቤት ሇእምቦሳ”

ብል የሚቀበሊቸው

ከከተማዋ ግቢዎች የሚፇሌቀው የ“ረሏን” መ
ዒዛ ነው።
ሏረር ተወሌድ ያዯገ ሰው ኑሮውን ወዯ ላሊ ስፌራ ቢቀይር የረሏን መ
ዒዛ ናፌቆት አያስቀምጠውም
ይባሊሌ፡ ፡ ዯራሲ ስብሏት ገ/እግዚአብሓ
ር “የሏረር ሌጆች የረሏን ሽታ ይናፌቃቸዋሌ፡ ፡ አቤት ሽታዋ ዯስ
ማሇቱ!” በማሇት የጻፇውም ይህንኑ ይመ
ሰክራሌ፡ ፡ (ስብሏት ገ/እግዚአብሓ
ር፡ እግረ መ
ንገዴ፡ 2004፡
ገጽ---)፡ ፡
በነገራችን ሊይ “ረሏን” በዏረብኛ ስሙ “ረይሒን” ይባሊሌ፡ ፡

በኦሮምኛ ዯግሞ “ኡርጎቱ”

ይሰኛሌ፡ ፡ የአማርኛ ስሙምን እንዯሆነ አሊውቅም፡ ፡ በእንግሉዝኛ ግን pawn እንዯሚባሌ ሪቻርዴ በርተን
ነግሮናሌ (Richard F. Burton: First Footsteps in East Africa: 1856: pp
564)። መ
ዒዛው ሪቻርዴ በርተንንም አውድት ነበር ማሇት ነው፡ ፡
2.

“የሏረር ጀጎሌ የዒሇም ቅርስ”

3.

በቅርቡ የታተመ
ው የሏረሪ ቋንቋ (ጌይ ሲናን) መ
ዝገበ ቃሊትም ጁገሌን “የመ
ከሊከያ አጥር” በማሇት

እንዯማሇት ነው፡ ፡

ይተረጉመ
ዋሌ፡ ፡ ይህም በእንግሉዝኛው “fortress” እንዯሚባሇው መ
ሆኑ ነው፡ ፡ (ቁራስ፡ ጩ
ቅቲ ኪታብ
ሏረሪ-ኦሮምኛ-አማርኛ መ
ዝገበ ቃሊት፡ 2010 ገጽ 559 )
4.

በግንብ የታጠሩ ጥንታዊ ከተሞችን በብዛት የምናገኘው በሰሜ
ናዊው የአፌሪቃ ክፌሌ ነው። ሇምሳላ ካይሮ
(ግብጽ)፣ ጠራብለስ (ሉቢያ)፣ ቱኒስ (ቱኒዚያ)

ሪባጥ፣ ሪሳኒ፣ አሌ-ጀዱዲ፣ ፋዝ እና ማራኪሽ (ሁለም

የሞሮኮ ከተሞች ናቸው) የመ
ሳሰለትን መ
ጥቀስ ይቻሊሌ፡ ፡
5.

ጁገሌን የሚመ
ስለ አነስተኛ ግንባታዎች በከተማዋ ዙሪያ በብዛት ይገኛለ፡ ፡

6.

መ
ፌቱህ ዘከሪያ፡ ሏረር ጁገሌ- የከተማ ባህሌ መ
ፌሇቂያ፡ 2007፡ ገጽ---

ሻሏን መ
ጽሄት፡ ግንቦት

2009፡ ገጽ 31
7.

መ
ፌቱህ ዘከሪያ፣ ibid: ገጽ--- ፡ ሻሏን መ
ጽሄት፡ ibid: ገጽ--በሪቻርዴ በርተን ግምት መ
ሰረት “የሏረር ከተማ (በግንብ የታጠረው ክሌሌ) የአንዴ ማይሌ ርዝመ
ትና የግማሽ
ማይሌ ወርዴ (breadth) አሊት፡ ፡ (Richard F. Burton: ibid, pp 321)

8.

Richard F. Burton: ibid: pp 320፡

Elizabeth D. Hecht: The basket

work of Harar, 1992 pp 5: Sydney R. Waldron, The Political Economy
of the Harari- Oromo Relationship, 1986, pp 4,

Mohammed Hassen,

The City of Harar and the Spread of Islam among the Oromo in
Harerghe, 1999, pp 9
9.

ሪቻርዴ በርተን ስሇዚህ ጉዲይ ሲናገር "an irregular wall, lately repaired but
ignorant of cannon, is pierced with five large gates and oval
tower of artless construction" ይሊሌ (Richard F. Burton: ibid: pp
321)
በአማርኛ “ወጥ የሆነ ቅርጽ የላሇውና በቅርቡ ጥገና የተዯረገሇት ይህ ግንብ መ
ዴፌ ነክቶት አያውቅም፡ ፡
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ግንቡ በአምስት ታሊሊቅ በሮችና ሾጠጥ ብሇው በቆሙማማዎች ይጠበቃሌ” እንዯማሇት ይሆናሌ፡ ፡ በርተን
ጥንት ካያቸው ማማዎች ውስጥ ዘመ
ናትን ተሻግሮ ሇዚህ ዘመ
ን የዯረሰው ግን በ“በዴሪ በሪ” (በጁገሌ
በስተዯቡብ አቅጣጫየሚገኘው በር) አካባቢ ያሇው አንዴ ማማ ብቻ ነው።
10. የአሚር ኑር ታሪክን እንዱሁ በቁንጽለ ጣሌቃ ማስገባት አይቻሌም፡ ፡ በመ
ሆኑም ቀዯም ብዬ እንዯገሇጽኩት
ስሇርሱ መ
ጻፌ የቻሌኩ እንዯሆን ጁገሌን ያስገነባበትንም ታሪክ እዚያው ውስጥ አስገባዋሇሁ፡ ፡ ኢንሻ አሊህ!
11. በአፌሪቃ ምዴር ካለትና በጭ
ቃና በዴንጋይ ብቻ ከተሰሩት ግንባታዎች መ
ካከሌ ከግብጽ ፒራሚድች ቀጥል
የቲምቡክቱ መ
ስጊድች በጣም ዝነኛ ናቸው፡ ፡
12. በግንቡ ዙሪያ ስንት “ወራባ ኑደሌ” እንዲሇ በቆጠራ አሊረጋገጥኩም፡ ፡
13. Camilla Gibb: in the City of Saints: Religion Politics and Gender
in Harar Ethiopia: 1996፡ pp-ሰር ሪቻርዴ በርተን ስሇቀዲዲዎቹ ሲናገር "በቀዴሞ ጊዜያት ምሽት ሊይ ጅቦች በቀዲዲዎቹ በኩሌ ወዯ ጁገሌ
ስሇሚገቡ ማንም ሰው በመ
ንገድቹ ሊይ ሇመ
ጓዝ ይፇራ ነበር።በመ
ሆኑም የከተማዋ ነዋሪዎች ፌራቻውን ሇማስወገዴ
ከብቶች በመ
ንገዴ ሊይ እንዱታረደ አዯረጉና ጅቦቹ ስጋውን አይተው እየተንጋጉ ወዯ ጁገሌ ሲገቡ በሮቹን
በሊያቸው ሊይ በመ
ዝጋትና በጦር በመ
ውጋት ፇጇ
ቸው፡ ፡ ከዚያን ወዱህ አንዴም ጅብ ወዯ ጁገሌ አሌገባም”
ይሇናሌ፡ ፡ (Richard F. Burton: ibid: pp 321)
14. ሪቻርዴ በርተን ስሇዴንጋዮቹ ሲናገር ዯግሞ
"The material of the houses and defences are rough stones and
granites cemented like the ancient Oromo cities" ይሊሌ (Richard F.
Burton: ibid: pp 320) ሏረሪዎች ግን ዴንጋዩን "ሏሺ ኡን" ይለታሌ ከአቶ አብደሰመ
ዴ ኢዴሪስ
ጋር የተዯረገ ጭ
ውውት፣ መ
ስከረም፣ 2010 ፣ ሏረር
15. ከአቶ አብደሰመ
ዴ ኢዴሪስ ጋር የተዯረገ ጭ
ውውት፣ መ
ስከረም፣ 2010 ፣ ሏረር
16. ከአቶ አብደሰመ
ዴ ኢዴሪስ ጋር የተዯረገ ጭ
ውውት፣ ሏረር፡ መ
ስከረም፣ 2010
17. ከአቶ አብደሰመ
ዴ ኢዴሪስ ጋር የተዯረገ ጭ
ውውት፣ ሏረር፡ መ
ስከረም፣ 2010
18. እንዯሚባሇው ከሆነ እርጥብ አጥንት ሇዘመ
ሚት “ነፌሱ” ነው፡ ፡
19. ከአቶ አብደሰመ
ዴ ኢዴሪስ ጋር የተዯረገ ጭ
ውውት፣ ሏረር፡ መ
ስከረም፣ 2010
20. ከአቶ አብደሰመ
ዴ ኢዴሪስ ጋር የተዯረገ ጭ
ውውት፣ ሏረር መ
ስከረም፣ 2010

አፇን ዱ ሙ
ተቂ

ሏረር ጌይ

52

