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9.5. ለኢትዮ 360 ለሀብታሙ አያሌው የመልስ ምት
10.
ልዩ ልዩ
10.1. ጉዞ ወደ ሀረር

10.2. የውጭ ሃገራት መንገደኞች ስለ ሀረር ከተማ ህዝብ ቁጥር
በወቅቱ በዓይናቸው ያዩትን የዘገቡት ሰነድ ዳሰሳ
10.3. ስለ
ውኃ በልዩ
ስለ ድሬጃራ
ፕሮጀክት
ምን ያውቃሉ?
ይህ ሀረር
መድብል
ልዩ ታሪካዊ
መረጃዎች
ስብስብ ነው እንጂ
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ወጥ የታሪክ ጥሁፍ እንዳልሆነ አንባቢው በቅድሚያ ልረዳ ይገባል፤
አርእስቶቹ በአርታኢው የተቀናበሩ ሆነው፤ በዋናነት በሀረሪ ማንነት፤
ኃይማኖትና መንግስትነት ታሪክ፤ በእደ ጥበብና ስልጣኔና ስለ ሀረሪ
ህዝብ ታሪክ አውቀዉም ሆነ ሳያውቁ ለሚያጣምሙ ትክክለኛ ማራጃ
ለመስጠትና የተጣመሙትን ለማቅናት እንድሁም ለማስተማር ተብለው
የተዘጋጁ ልዩ ልዩ የታሪክ ርዐሶች ላይ የተጻፉ መሆናቸውን ደግሞ
መረዳት ይገባል፡፡
ይህንን ማወቁ በመጀመሪያ ደረጃ ለአንባቢያን እንድያውቀው
እንደሚገባ አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ ነው፡፡ ይሕ በእንድህ እንዳለ
ጸሃፊው አጻጻፍ ቃና ታሪክን ወይም ማስረጃን እንዳለ ማቅረብ ተእማንነቱን
ያጎለዋል፤ በቁጭት የተጻፉና ቅንነት የተሞላበትና ያሚያውቀውን ሁሉ
ምንም ሳይሰስት ለማሰወቅ ካለው ፍላጎት የተጻፈ መሆኑን ለመረዳት
ምንም አይከብድም፡፡
በአርባ አምስት ርእሶች በአርባውበአማረኛ ስጻፉ አምስቱ ብቻ
በሀረሪ ቋንቋ የተጸፉ ናቸው፤ ከ10 ክፍሎች አንዱና ዘጠነኛው አምስት
የተለያዩ ጽሁፎች ወይም ሰዎች በሀረር ታሪክ ላይ ለተጻፉ፤ ወይም
ግድፈት ያለው ታሪካዊ ዝግጅት ላቀረቡ መልስ ለመስጠትና ለቅኖች
ትክክለኛ መረጃ ለመስጠት የታሰበበት ነው፡፡ አንዱ ርዕስ ታሪክ ስላልሆነ
ለምን እዝህ ገባ ሊያስብል ይችላል፤ ይህ የሆነው በሁለት ምክንያት
ነው፤ የመጀመሪያው የጸሃፍውን ጥረት ለማሳየት ሲሆን ሌላኛው ይህም
ለነገ ታሪክ ይሆናል በማሌ ስለ ሀረር ውኃ በቀረበው መልክ አርታእው
ውሳኔ ሆኖ ገብቷለ፡፡

I

በመሆኑም ቢሮውም የዝህን ለሀረሪና ለታሪክ ባለውለታ የሆነውን ድንቅ
ሰው ጥረት ለማገዝና በልዩ ልዩ ሁኔታ የጻፋቸውን ጽሁፎች አሰባስቦና
ኣሳትሞ ለህዝቡ ተደራሽ ማድረግ የሀረሪን ህዝብ ታሪክ የማጥናትና
የማስተማር ያለውን ኋላፊነት ለመወጣት እንድያስችለውና በዝህ ጉዳይ
ላይ ሌሎችን ተመሳሳይ ፍላጎት ያላቸውን ለማበረታታት፤ ሌሎችም
እንድመራመሩ ከመጋበዝ ጋር መጽሃፉን እንድታተም አድርጓል፡፡
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ስለሆነም አርታኢው የኑረዲን አብደላ በብእር ስሙ የኑርማንን
45 ጽሁፎች በ10 ተመሳሳይ ድልድል የተመደበውን በሚከተለው መልክ
ስለቀረበ፤ ጽሁፉ ላይ የጭብጥና የሁነት ድግግሞሽ ልኖር እንደሚችል
ይገመታል ምክንያቱም በተለያየ ግዜ ለተለያየ ግብኣት በተለያየ ርእስ
በታሪክ ላይ ያውም በአንድ ህዝብና ቦታላይ ያተኮረ በመሆኑ አንባቢው
ይህ ስገጥመው ኣውቆ እንድያልፈው ከይቅርታ ጋር እየጠየቅንየሀረሪ
ልዩ ልዩ ታሪካዊ መረጃና ማቃኛን ለመልካም ንባብ እንጋብዛል፡፡

የሀረሪ ታሪካዊ ጽሁፎች መድብል

በመሆኑም ቢሮውም የዝህን ለሀረሪና ለታሪክ ባለውለታ የሆነውን
ድንቅ ሰው ጥረት ለማገዝና በልዩ ልዩ ሁኔታ የጻፋቸውን ጽሁፎች
አሰባስቦና ኣሳትሞ ለህዝቡ ተደራሽ ማድረግ የሀረሪን ህዝብ ታሪክ
የማጥናትና የማስተማር ያለውን ኋላፊነት ለመወጣት እንድያስችለውና
በዝህ ጉዳይ ላይ ሌሎችን ተመሳሳይ ፍላጎት ያላቸውን ለማበረታታት፤
ሌሎችም
እንድመራመሩ ከመጋበዝ ጋር መጽሃፉን እንድታተም
አድርጓል፡፡
ይማጅ ኒኸሻና
ይማጅ ኑቄና
ስለሆነም አርታኢው የኑረዲን
አብደላ በብእር ስሙ የኑርማንን
ይማጅ
ዩቅአልሎው
45 ጽሁፎች በ10 ተመሳሳይ ድልድል የተመደበውን በሚከተለው መልክ
ይማጅየሁነት
ፊረዴይድግግሞሽ ልኖር እንደሚችል
ስለቀረበ፤ ጽሁፉ ላይ የጭብጥና
ቢአባታግብኣት በተለያየ ርእስ
ይገመታል ምክንያቱምአልሎው
በተለያየአተቃነና
ግዜ ለተለያየ
በሪው ህዝብና
ኪፈትለነቦታላይ
ዚረሕመታ
በታሪክ ላይ ያውም በአንድ
ያተኮረ በመሆኑ አንባቢው
ይልዛል
ዚክሪ
ታሪኽዞ
ኑረዲን
አብደላ
ዪትኼተልኩትቤ
ኣረዴው፡ይህ ስገጥመው ኣውቆ እንድያልፈው ከይቅርታ ጋር እየጠየቅንየሀረሪ

1.ሀረሪ ህዝብ አመጣጥና ሀይማኖት
1.1.ይማጅኒኸሻና (በሀረሪ ቋንቋ)

ልዩ ልዩ ታሪካዊ መረጃና ማቃኛን ለመልካም ንባብ እንጋብዛል፡፡
ዪዚክሪው ሞሻ እስቴገለሌ 250-300 ዓመታች ይኹነሃል:: ዪ
ዚክሪው ዛጮ ሼኽ ሐሺም ቢን አብዱለዚዝንተዩ ::

1.ሀረሪ ህዝብ አመጣጥና ሀይማኖት
1.1.ይማጅኒኸሻና (በሀረሪ ቋንቋ)

ይማጅ ኒኸሻና
ይማጅ ኑቄና
ይማጅ ዩቅአልሎው
ይማጅ ፊረዴይ
አልሎው አተቃነና ቢአባታ
በሪው ኪፈትለነ ዚረሕመታ
ይልዛል ዚክሪ ታሪኽዞ ኑረዲን አብደላ ዪትኼተልኩትቤ ኣረዴው፡ዪዚክሪው ሞሻ እስቴገለሌ 250-300 ዓመታች ይኹነሃል:: ዪ
ዚክሪው ዛጮ ሼኽ ሐሺም ቢን አብዱለዚዝንተዩ ::
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ዚታሪኽዚኛ በስማ

ሼኽ ሐሺም ዚትወለዶ 1123 ሂጅራ (1702 ሚላዲ) ዚኻነሳ::
ዚሞቶ 1189 ሂጅራ (1768 ሚላዲ) ቤንታ :: ሼኽ ኽሐሺም ሃያትዚዩቤ
ዚናሮ 66 ዓመት ናሩ:: ሼኽ ሐሺም ጊዲር አሊምዋ ከቢሪን ናሩ ::
ጌይ ሲናንዋ (አጀሚ) አረቢቤ በጂሕ ኩቱባችሃ ሐለዩ: ላኪን ሼኽ ሐሺም
ፊዝቤ ይታወቅቦዛል ኪታብ ፈትሁ አል-ረሕርማን ዩሎዛል ኪታብዚዩ
ቤንታ:: ሼኽ ሐሺም ቃዲሪይ ይሎዛል ( አዝካር ዋ አውራድ) ጠሪቃው
ሐበሸቤ ዘዝጋገሑ ሼኽ ሐሺምንተዩ::
ፈትሁ አልረሕማን ይሎዛል ኪታብ ሚላዲ 1960ቤ አዲስ
አበባ ሼኽ ሐጂ ዩሱፍ አብዱረሕማን ጠብዒ ኪታብ ጋርቤ ዪሳሚማ
ዪሴአድኩት አቴሹ:: ዪደንቂዛል ጂንሲ ሼኽ ሐጂ ዩሱፍ ሰለፊ ጠሪቃው
የትኼተሉማም ቃዲሪይታ ባዮማ አልኸተሩም መክተባ ጋርዙዮቤ፡፡

1.2.ሃርላ
የዛሬው የኢትዮዽያ ሙስሊሞች ታሪክና ስልጣኔ ዋና ምንጭ
እንብርት ተደርጎ የታሪክ ምሁርራንና የፖሌኦንቶሎጂ (Paleontology)
የአጥንትና የድንጋይ ላይ መረጃዎችን በመሰብሰብ ሰፊ ጥናት ማድረግ
ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ ረዘም ያለ ጊዜ ቢይስቆጥርም የሃገራችን
የሙስሊም ታሪክ ቱክረት ተሰጥቶ ለጥናትና ለምርምር በሩ የተከፈተው
የሩብ ምዕተ ዓመት በላይ ከደርግ መንግስት ውድቀት በኋላ ባለው ጊዜ
ነው።
ትናንት በሃበሻ ምድር በዛሬይቱ የኢትዮዽያ ነባር ህዝቦች
የስልጣኔ ማማ ተደርገው በታሪክ ጎላ ብሎ ከሚጠቀሱት ሁለት የስልጣኔ
አካባቢዎች አንደኛው የሴሜኑ የክርስቲያን ስልጣኔ አክሱም ሲሆን
ሁለተኛው በደቡብ ምስራቅ የሙስሊሙ ስልጣኔ የሆነው የሃርላ ስልጣኔ
ነው።
የሃርላ ስልጣኔ የታሪክና፣የስነ ቁፋሮ (አርኪኦሎጂ)፣የፖሌኦንቶሎጂ
የዘርፉ ባለሙያዎች ጥናቱን አመቺና ሁኔታ ለመፍጠርና የመረጃ ጭብጥ
ለማስገኘት የሃርላን ጥናት በሚከተሉት መልክ ከፋፍለውታል፣
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ሃርላ ቅድመ ታሪክ
ሃርላ ድህረ ታሪክ
ሃርላና የእስልምና ሃይማኖት
ሃርላና መንግስት ምስረታ
የሃርላ ስልጣኔ እጅግ የቆየ ናጥንታዊ የነባርና በሕርታዊ
ስልጣኔ በመሆኑ የመጀመሪያው የሰው ዘር የተገኘበትና የተንቀሳቀሰበት
አካባቢ የአዋሽ እና የስምጥ ሸለቆ እስከ አፋር ክልልና ደቡብ ምስራቁን
የሃገራችንን አካባቢዎች [በዚህ ዓለም ላይ የሰው ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ
በአካልና በአእምሮ ዳብሮ የተከሰተው ከዛሬ 4 እና 5 ሚሊዮን ዓመታት
በፊት በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ክፍለ አህጉር በታላቁ የስምጥ ሸለቆ
ውስጥ ነው።የሀዳር ሰው አጽም 4 ሚሊዮን በላይ፣የለጋ ኦዳ ዋሻ 4000
፣የኢትዮዽያ ታሪካዊ መሠረቶችና መሣሪያዎች፣ገጽ 80-81 ፣ፕ/ር ላዽሶ
ጌ.ድሌቦ] የሃርላ ጥንታዊው የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ ለመጀመሪያ
ከተፈጥሮ ጋር ያደረገው ትግልና የዝግመት ለውጥ በዚያ ዘመንና ጊዜ
መጻፍና ማንበብ የሰው ልጅ ባልጀመረበት ወቅት ያሳረፋቸው አሻራዎች
ዛሬም ባአካባቢው በሚኖርበት በዋሻዎች ውስጥ የሳላቸው ስዕሎችና
ከዙሪያው ካሉት የዱር እንስሳት ጋር ያደረገውን ትንቅንቅና የቤት
እንስሳን ሃርላዎች ማላመዳችውን በስዕል ስለው መልክቱን ትተውልናል
[በሐርርጌ ደጋማው ክፍል ከለጋ ኦዳ ዋሻ፣በሲዳሞ ከባሼ ዋሻ በድንጋይ
ላይ ተስለው የተገኙ ጥንታዊ የእንስሳትና የሰዎች እንዲሁም በደቡብ
ሸዋ በአርሲና በሀረርጌ ደጋ በብዙ ስፍራዎች የሚገኙ ተክል የመቃብር
ድንጋይ ሐውልቶች በጥንታዊው ግብፃውያን ግሪኮች ሮማውያንና አረቦችም
ሆነ በአክሱማዊያን በቀጥታ ባልተደረሱ የደቡብና የመሃል የኢትዮዽያ
ክልሎች ቢያንስ ከዛሬ አራትና አምስት ሺህ ዓመታት በፊት ገደማ
ጀምሮ በእንስሳት እርባታ በእርሻና በዕደ ጥበብ ተግባራት የተሰማሩና
በአዋማዊ ሃይማኖት የተደራጁ ብዙ ጥንታዊ የሃርላና የሀዲያ ተዛማጅና
አጎራባች ሕዝቦች ይኖርባቸው እንደ ነበር በግልጽ ያሳያሉ። 96-97 እንደ
ላይኛው፣ገጽ 53 ሴረ የስልጤ ህዝብ ታሪክ በሕልና ቋንቋ ከ886-1993
በከይረዲን ተዘራ ] የሃርላ ህዝቦች የመጀመሪያ የተፈጥሮ መሰናክሎችን
በመቋቋም ቅዝቃዜና የሀሩር ከፍተኛ ሙቀትን ተክለ ሰውነታቸውን
በማላመድ ላዛሬው ደቡብ ምስራቅ ለሚገኘው ህዝቦች የሚከተሉትን
የስልጣኔ መሰረቶችን ከሃርላ ማህበረሰብ በቅብብሎሽ ተጋርተናል፡፡
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ሥዕል 1 በአካባቢው የሚገኝ የድንጋይ ላይ ስዕሎች

የድንጋይ ቤት ግንባታ፣በመሰረቱ ሃርላ ነዋሪዎች በዋሻ ውስጥ
የሚኖሩ ሲሆን ከግዜ በኋላ የቤት ግንባታ ዘዴ ከምስጥ ኩይሳ እንደ
ተማሩና የመጀመሪያ በድንጋይ ብቻ ያለ አፈርና ያለ ጭቃ ተነባብሮ
የተሰራ በድንጋይ ግንባታ ቤት የመጀመሪያ ፈር ቀዳጆች ናቸው [ድሬደዋ
ቱሪዚም ቢሮ ዘገባ]
የቤት እንስሳን ያላመዱ (Domestication of Animals)
የመጀመሪያ ምግብን የሚበላን የመረጡልን (Food selection) [እንደ
ላይኛው]
በሀረር ዙሪያው የሚገኙት የተለያዩ ቅድመ ታሪክ የዋሻ ውስጥ
ስእሎችና የቀለም ቅብ አሻራ የያዙትን በተመለከተ እንዴት ቀለሙ
ሳይለቅና ሳይበልዝ፣ስእሉ እንዴት ረጅም ከሺህ ዓመታት በላይ በረጅም
እድሜ ሊጠፋ ያልቻለው መስል ጥያቄዎች ወደ ፊት ብዙ ምርምርና
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ጥናት በመጪው ትውልድ ይህንን እንቆቅልሽ በሳይንስ ግኝትና ጥናት
እንደ ሚፈታ ተስፋ በማድረግ ነው።በተለያዩ ቦታዋች በሀረርና ዙሪያው
በዋሻ ውስጥ የተሳሉ የሃርላ ጥንታዊው ነባርና በቀልት ማህበረሰብ
በመሬቱና በሃርላ ምድር የሚገኙትን እንስሳት ማንበብና መጻፍ
በልተጀመረበት ቅድመ ታሪክ ዘመን (Prehistoric era) ላይ ሃርላዊያን
ያዩትን፣የተመለከቱትን እንስሳትን በዋሻው የድንጋይ ግርግዳ ላይ
በመሳልና በመቀባት በብዙ ሺህ ዓመታት ዘመን ተሻግሮ እንሆ የሃርላ
ማህበረሰብ መልክት ለዚህ ዘመንና ትውልድ ሊደርሰን ችሏል።
ሃርላዋች
በዋሻ
ውስጥ
ከሳሏቸው
ምስል
[የእንስሳት
በሬ፣ላም፣ፍየል፣የተሰባሰቡ ከብቶች፣ሰዋች እና የቤት እንስሳት
፣እንድሁም በአዋሽ መጠለያዎች፣በድሬደዋ አካባቢ የሁርሶ፣ሰርንማ
የዋሻ መጠለያዎች፣በገንዳ ቡፍቴ የዝሆን፣የአንበሳ፣የቀጪኔ [ሀረር-ጀጎል
የከተማ በሕል መፍለቂያ፣ገጽ 22 ፣መፍቱህ ዘከሪያ]
እንዲሁም በሌላ ዘገባና መረጃ የተለያዩ እንስሳት የሳላ፣የዝሆን
የቀጪኔ እንዲሁም በትውፊት የሚነገረውና አጂፕ የሚባለውና እሳት
የሚተፋ አውሬ በዛዘመን እንደ ነበረና ከጊዜ በኋላ በምድር የጠፋው
እጂፕ አውሬም በሃርላ ዋሻው ውስጥ ተስሎ ይገኛል የድሬደዋ በሕል
ቢሮ ሃላፊ ማብራሪያ]
የሐርላ ማህበረሰብ ስልጣኔውን የገነባበትና በቀልት ሆኖ የሰፈረበት
መልካምድር ማወቅና ማጤንም ተገቢና የማህበረሰቡን ስብጥር እውቀትና
ስልጣኔ እድገት ከወዲሁ ለመረዳት ተገቢ ይመስለኛል።የሐርላ መልካምድር
ከምስራቅ ሸዋ እስከ የህንድ ውቃያኖስ ያሉትን ሲያጠቃልል በምእራብ
በኩል ከዜይላዕ እስከ ባሌ ተሻግሮ ኬኒያ ድምበር ያሉትን አካባቢዎች
ያካተተ ምድር ነው።[ከምስራቁ ቆላማ የጠረፍ ክልልች አንስቶ በምዕራቡ
መሃል አገር እስከ ዓባይና ጊቤ ወንዞች ድረስ እንዲሁም በደቡብ ምስራቅ
እስከ ዋቤና ገናሌ ወንዞች ድረስ በሚገኘው በክፍለ አህገሩ የታላላቅ
ወንዞችና ሐይቆች ምድር ላይ በሰፈራ የሚኖር ሴማዊና ኩሻዊ የሐርላና
የሀዲያ አጎራባችና ተዛማጅ ሕዝቦችና መንግስታት ናቸው የኢትዮዽያ
ታሪካዊ መሰረቶችና መሳሪያዎች፣ገጽ 212 ፣ፕ\ሮላጲሶ ጌድሌቦ] ።
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በሌላ በኩል ሐርላዊያን በደጋውና በከፍተኛ ተራራማ ሰንሰለቶች
እስከ መካከለኛው አዋሽ በእርሻና በግንባታ ስልጣኔያቸውን የገነቡበት
ያስፋፉበት አካባቢዎች የሃርላዊያን ግዛታቸው ሰፊ እንደነበረ ከወዲሁ
መገመት ይቻላል። [የሃርላ ህዝብ ከፍታማ በሆኑት የጨርጨር
ሰንሰልታማ ተራራ አካባቢዎችና በመካከለኛው አዋሽና በምስራቃማው
የጂጂጋ አካባቢዎች ይኖር የነበረ ሲሆን የመተሐራ ከተማ የስልጣኔያቸው
ማዕከል ከነበሩ ከተሞች አንዷ እንደ ነበረች ይነገራል።ሴረ የስልጤ ህዝብ
ታሪክ በሕልና ቋንቋከ 886-1993 ፣በከይረዲን ተዘራ፣ግንቦት 2004]
የሐርላን ማህበረስብ ሐርላዊያን በሐርላ ምድር በአራቱም
ማዕዘናት በግዛታቸው ተደላድለው የሰፈሩበት የመሬት መልካምድር
በአደና፣በከብት እርባታ፣በእርሻና፣በንግድ የተንቀስቀሱበት በማህበራዊ
ኑሮ መስተጋብር በመፍጠር የተለያዩ ሃርላ ጎሳዎችና ነገዶች የበቀሉበትና
በፓለቲካ፣በምጣኔ ሀብት እና በማህበራዊ እድገትን የገነቡበት የሃርላ
ግዛት ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ ሲያብራሩ “ ጅምር ጥናቶች
እንደሚያመለክቱት ሐርላዎች ሰፊ ግዛት ነበራቸው የዚህ ህዝብ ስፋት
እስከ ሰሜን ኬኒያ ይደርሳል።ከአዋሽ ማዶ እስከ ሱማሊያ ጠረፍ ድረስም
በግንብ የተገነባ የአርኪዮሎጂ መንደሮች በሙሉ በሱማሌዎችም ሆነ
በኦሮሞቹ የሚታወቁት በሃርላ ወይም በአርጎባ ባለቤትነት ነው።አቤጅ
መጽሄት ቁጥር 1/1998 ገጽ 16 ”
የሃርላዊያን ግዛትና የቆዳ ስፋት ከተረዳን ሃርላዊያን እነማን
ናቸው? የሃርላ ማህበረሰብ ያካተታቸው ጎሳዎች፣ቤሄረሰቦች ዝርያዎች
በተገቢ መመርመርና መታወቅ ጥልቅ የሆኑ ጥናቶችን የተገኙ ውጤቶች
በመረጃ በማስደገፍ ተአማኒነት ያለው ግንዛቤ ማህበረሰባችንን ማስጨበጥ
ማለት የሐገራችን ግማሽ አካል የሆነውን የሙስሊም ሕብረተሰብ የማንነት
መነሻ ጅምር ምንጩ ከየት ነው? ለሚልው ጥያቄ አጥጋቢ መረጃና መልስ
በማቅረብ ለአንባቢያን በግልጽና በጥልቀት ጭብጥ እውቀት በማካፈል
ጭምር ነው።በዚሁ ዘርፍ ጥልቅ ጥናትና ምርምር ካካሄዱት ታዋቂው
ምሁር ፕ\ር ኡልሪች ብራው ኬምፐር
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“The Harala were the oldest identifiable population in the area, They
were documented for the first time in the chronicle of the Ethiopian
emperor Amda Seyon (1314 - 44) , Ulrich Braukämper , the islamization
and muslim shrine of Harar plateau”
ብራው ኬምፐር በግልጽ ለማስቀመጥ እንደ ሞከረው ሃርላዊያን
ጥንታዊውና በግዛታቸው ነባር ህዝቦች እንደሆኑና ለመጀመሪያ ጊዜ
በኢትዮዽያ ነገስታት ታሪክ ስለ ሃርላ ተጽፎ የተገኘው በንጉሥ አምደ
ፂዮን ዘመነ መንግስት 1314 - 44 እአአ እንደሆነ ከላይ አይተናል።ታዲያ
ብራው ኬምፐር ሃርላዎች ጥንታዊውና ነባር ህዝቦች ያላቸው እነማን
ናቸው?
እንግዲህ ከላይ ለተነሱት አብይ ነጥብ የሃርላ ጥንታዊና ነባር
ማህበረሰብ እነማንን ያካተተና የያዘ እንደሆነ መረጃ ማሰባሰብ ማቅረብ
ለዚህ ጽሁፍ እንደአንድ ተአማኒነት የሚወሰድ ጭብጥ ይሆናል።
የ16 ኛው ክፍለ ዘመን የኢማም አህመድ ኢብራሂም አልጋዚ የአበሻን
የማቅናት ዘመቻን (ፉቱሕ አልሐበሽ) የዘገበው ሸሃበዲን አህመድ ቢን
አብዱልቃዲር ቢን ሳሊም ቢን ዑስማን አልጂዛኒ (ዓረብ ፈቅህ ህበሚል
ቅጽል ስም የሚታወቀው) ስለሃርላ ጎሳዎች የሚከተለውን ዘግቧል፡
“ All the tribes of the Harla, as for instance the tribe of Zaman Bara
, the tribe of Barzara with their chieftain, the tribe of Yaqula , and the
tribe Jasar, the tribe of Arab Tka , and the tribe of Al- Qa all of these
belonged to the Harla . [Futuh Al-Habasha the Conquest of ABYSSINIA,
Translated by PAUL LESTER, page 76].”
“የሐርላ ጎሳዎችን የሚያጠቃልሉትን እንደ ዘማንባራ፣ባርዛራ ያሉትን
ከመሪያቸው ጋር፣የያዕቁእላ፣የጃሳር፣የአረብ ቱኻን፣የአልቃ፣ጎሳዎች
ሁሉም የሐርላ ጎሳዎች ናቸው። [አበሻን የማቅናት ዘመቻ አንደኛ
መጸሐፍ ቅጽ 1 ፣ገጽ 82]”
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ሐርላዊያን የተለያዩ ጎሳዎች በሐርላው መልካምድር የሰፈሩና
በትውፊት እንደ ሚነገረው ከተፈጥሮ አምላኪ (አዋሚ) ወደ አሃዳዊ
ፈጣሪ አምልኮ (እስልምና) የተቀበሉ ለጥቆም የመጀመሪያ እስላማዊው
መንግስት በሐርላ ምድር የመሰረቱ በሃርላ ምድር በቀል የሆኑ የተለያዩ
ቤሄሮች (ጎሳዎች) በዚህ መሰረት የአፋር፣የሶማሌ፣የአርጎባ፣ስልጤ፣ሀረሪና
የሃዲያ እንዲሁም ጋቱሪ፣ጌሲ፣ኤቡ፣ሐርላ፣ጊዳያ ሲሆኑ አንዳንዶች
ጎሳዎች ከምድረ ገጽ በተለያዩ ምክንያት የጠፉ ናቸው።
የኦሮሞ ጎሳ ከ16ኛ ክፍለ ዘመን የህዝብ እንቅስቃሴና መስፋፋት
በኋላ ከሃርላ ማህበረሰብ ጋር መስተጋብር በጋብቻና በጉዲፈቻ በመፍጠር
በሐርላ እምብርት እና ከሐርላ ውጪ ውህደት በመፍጠር ሊደላደል የቻለ
ትልቅ ማህበረሰብ ነው።
ይህንን የኦሮሞ እንቅስቃሴ በተመለከተ አባዱላ ገመዳ በጻፉት የኦሮሞ
ህዝብ ትግል ከየት ወዴት በሚለው መጸሐፍ የሚከተለውን ጽፈዋል
[ የታሪክ ማስረጃዎች እንደሚጠቁሙት የኦሮሞ ህዝብ ለአስራ ሁለት
ተከታታይ ቡታዎች (የገዳ ስነ ስርዓቶች ) በመዋጋት ከ1522 እስከ
1618 ከሞላ ጎደል አሁን ያለበት መልክዓምድራዊ ይዞታ በቁጥጥር
ስር አውሏል።በመጀመሪያ ሁለት ገዳዎች ማለትም በሜልባ እና ሙዳና
ከ1522 እስከ 1538 የባሌን ግዛትን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል፣በሶስተኛና
አራተኛ ገዳዎች በኪሎሌ እና ቢፎሌ ከ1538 እስከ 1554 ዓልዳሮ (ደዋሮ)
እና ፋታ ጋርን (ፈጥጋር) ተቆጣጥሯል።በአምስተኛው ገዳ በሚችሌ
ከ1554 እስከ 1562 ድረስ የፊንፊኔን አካባቢዎችና አቅራቢያውን የሚገኙ
የክርስቲያንና የእስላም ይዞታዎችን በእጁ ለማስገባት የቻለ ሲሆን
በስድስተኛና በሰባተኛው ገዳዎች ሀርመፋእናሮበሌከ1562 እስከ 1578
መንዝ፣ጎንደር፣ደንቢያና፣ጎጃምን በቁጥጥር ስር አስገብቷል።በስምንተኛው
የቢርመጂ ገዳ ከ1578 እስከ 1586 አስቀድሞ በደንቢያና አካባቢው ላይ
የከፈተውን ጥቃት በማጠናከር የጣና ሐይቅ አካባቢዎችን ለመያዝ
በቅቷል።በዘጠነኛው የሙለታ ገዳ 1586 እስከ 1594 የጎጃም አንዳንድ
አካባቢዎችና የተመረጡ የትግራይና የዳሞት አካባቢዎችን ለመያዝ
ችላል።የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከየት ወዴት ? ፊንፊኔ 1996 ፣ገጽ 6]
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[ከባሬንቱ ጎራ የሚመደቡት ሀንባና ቦረና አርሲ፣ኢቱ፣ከረዩ ሲሆኑ
በኋላም ወደ ሀረርጌ አርሲ ወሎ በሰሜንና ምስራቅ ሸዋ እንቅስቃሴ
ያደረጉ መሆናቸው።ገጽ 4 ፣እንደ ላይኛው ]
ከላይ ለመመልከት እንደተቻለው የኦሮሞ ገዳዎች የሙስሊሙን
ግዛት የሆነውን የባሌን፣የፈጥ ጋር፣የደዎሮና የሸዋን ኢፋት እንዲሁም
የሀረርጌ ግዛትን በአጠቃላይ በሃርላ እስላማዊ ግዛት በማጥቃት በቁጥጥር
ስር በማዋል የሰፈሩበትና መስተጋብር የፈጠሩበት ሁኔታን ከላይ ከአባዱላ
መጸሐፍ ለመገንዘብ ችለናል።
ይህኑኑ ሁኔታ ፕ/ሮላዽሶ ሲያስረዱ
[ይህ በገዳ ድርጅትና
ሥርዓት የተመራው የኦሮሞ ሕዝብ በግምት ከ1520ዎቹ እስከ 1620ዎቹ
ድረስ በአንድ ምዕተ ዓመት ጊዜ ውስጥ በርቱማና ቦረና በተባሉ ሁለት
ጎሳዎች ተከፍሎ በፍለሳ እንቅስቃሴ ከነጌሌ የአካባቢ በመነሳትና በአብዛኛው
የዛሬው ደቡብ፣ምስራቅ መሀልና ምዕራብ ኢትዮዽያ በመስፋፋት ብሎም
በተጠቀሱት አካባቢዎች ከጥንቱ ነባር ኩሻዊ፣ሴማዊና ኦሞአዊ የባሊ
፣የደዎሮ፣የአዳል፣የሃዲያ፣የፈጠጋር፣የወርጅ፣የሃርላ፣የሶማሌ፣የአፋር፣
የአርጎባ፣የይፋ፣የአንጎት፣የአማራ፣የአገው፣የጋፋት፣የዳሞት፣የቦሻ፣የእና
ርያ የቢዛሞ …...ወዘተ ሕዝቦች፣አገሮችና መንግስታት ጋር በስፍራና
በጊዜ በጦርነት፣በጋብቻ በቋንቋ በጎሳ፣በበሕል፣በሃይማኖት በስርዓት
በመወራረስ በአጭር የታሪክ ዘመን ከስፍራና ከቁጥር አኳያ የኢትዮዽያ
ትልቁ ብሔረሰብ ለመሆን በቃ።የኢትዮዽያ የመከራ ሥርዓትና የኤርትራ
ጥያቄ፣ገጽ 25 ]
የተከበሩ ፕ/ፌላዽሶ ስለጥንታዊው ሃርላ ማህበረሰብ ማንነት
ሲተነትኑ የሚከተለውን ያቀርባሉ
“ በደቡብ የኢትዮዽያ ክልሎች የተጠቀሱ የዋሻ ድንጋይ ላይ
ስእሎችንና የመቃብር ላይ ሐውልቶች የሰሩ ጥንታዊ ሕዝባችን መነሻ
ማንነትና ታሪካዊ እድገት በተመለከተ እስከ ዛሬ ድረስ በደቡብ ምስራቅ
በተለይም በሀረርጌ የአካባቢው ነዋሪዎች በትውፊታዊ ግንዛቤያቸው
የጥንቱ የሐርላ ህዝቦች በሚል ጥቅል ስያሜ እንደሚጠራቸው ታውቋል።
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ከቅርብ ጊዜ ታሪክ አኳያ ደግሞ ከ16 ኛው ምዕተ ዓመት ወዲህ በአካባቢው
በዛሬው የሱማሌው፣የኦሮሞና የአፋር ማህበረሰቦች እስኪወረስ ድረስ
በምስራቅ የኢትዮዽያ ዛሙባራህ፣ባርዛራህ፣ያቆላይ፣ጃዛር፣አረብታኻናአልቃ
በተባሉ በራሱ አያሌ ጎሳዎችና ማህበረሰቦች የተከፈለ በእንስሳት
እርባታ፣በእርሻና ንግድ ተግባር የተሰማራ ብሎም በመንግስታዊ ሥርዓት
የሚኖር አንድ <ሐርላ> የተባለ አገርና ሕዝብ እንደነበረ ከዘመኑ ሰነዳዊ
መረጃዎች በትክክል ለማወቅ ይቻላል።በመሆኑም በእነዚህ በተጠቀሱት
የአርኪኦሎጂ፣የትውፊትና የታሪክ መረጃዎች መሰረት ከደቡብ ኢትዮዽያ
ጥንታዊ ሕዝቦች አንዱ በዘር በቋንቋና በሃይማኖት በደቡብ ምስራቅ
ከዛሬው የሀረሪ (አደሬ) ህዝብ ጋር የቀረበ ታሪካዊ አንድነት ያለው
የሐርላ ሕዝብ ነው።[የኢትዮዽያ ታሪካዊ መሠርቶችና መሣሪያዎች፣ፕ/
ፌላዽሶ ጌ.ድልቦ፣ገጽ 97] ”
ስለ ሃርላ ማህበረሰብ በሀረር የአካባቢ በጎሳ መልክ ለመኖራቸው
እና አውአባዲር በ13ኛው ክፍለ ዘመን ወደ ሀረር ከ405 (ጀማዕ) ቡዱኖች
ጋር ሀረር በመጡበት ጊዜ በሐረር አካባቢው ከነበሩትና አቀባበል ካደረጉት
ሃርላ፣ጋቱሪ፣አርጎባዎች ናቸውሁሉም እስልምናን የተቀበሉ ነበር በማለት
ብራው ከምፐር ጽፏል።
[When Abadir reached Harar with his company of 405 shaykhs
at the beginning of the 13th century, the native peoples he met there
Harala, Gaturi and Argobba, were all Islamized. Ulrich Braukämper, the
Islamization and the Muslim shrines of Harar plateau]
በተጨማሪም በሀረር እና በዙሪያዋ በእስላማዊ መንግስትና
ስልጣኔኣቸው ሐርላዋች እንዴት እንደገነቡት በተለያዩ ምሁራን የተጻፉ
ጥናታዊ ጹሑፎችን በመረጃነት በማሰባሰብ የራሰቸውን በማከል ፕ/ሮ
አህመድ ዘከሪያ የሚከተለውን ስለ ሐርላ ስልጣኔ አቅርበዋል [ ማስረጃዎች
በአንድ ላይ ተሰባስበው የከርሰ መሬቱ ቁፋሮ ሥራ ተካሂዶ ጥናትና
ምርምር ከተደረገ በኋላ አንድ ለተወሰነ ጊዜ የሚያስማማ መረጃ እስከ
ሚገኝ ድረስ በየፊናው ጥናቱ መቅረቡ አይቀሬ ነው።

-10-

የሀረሪ ታሪካዊ ጽሁፎች መድብል

ኡሊርች ብራው ከምፐር ስለ ሀረር የእስልምና ሂደትና
የሙስሊሞች አድባራት ማስታወሻ በሚል ርዕስ በጻፈው ጥናት
እንደገለጸው በሀረር ከፍተኛ ስፍራዎች ለመጀመሪያ ጊዜ (ማለትም
በ14ኛውና በ16ኛው ክፍለ ዘመን) የሰፈረው ሐርላ የሚባለው ሕዝብ
ነው።ከምፐር ብሔረሰቡ በጣም የተሻሻለ የግብርና ሙያና በድንጋይ ቤት
የመሥራት ጥበብ እንደነበረውም ይናገራል።ዋግነር ደግሞ እነ ዑመር
አል-ሪዳ (አባዲር) በ13 ኛው ክፍለ ዘመን ወደ ሀረር መጡ ሲል፣ቹሩሊ
ደግሞ ቀድሞውኑም ሙስሊሞች በነበሩብትና በ12ኛ ውክ/ዘመን
ከምስራቅ ሸዋ በመጡ ሐርላዎች፣ጋቱሪውችና አርጎባዎች ተቀባይነትን
እንዲያገኙ አስፍረዋል።የዛሬዎቹ ሀረሪዎችም በአስራ ስድስተኛው ክፍለ
ዘመን ከነበረው ርሃብ ወይንም በጦርነት የተረፉ ሊሆኑ እንደሚችሉ
እነዚህ ሊቃውንት በጥናታቸው ይጠቁማሉ።የሀረር አምጽ፣ገጽ 5051፣ሀረር 1992 ዓል] ።የሐርላ ማህበረሰብ በጥንታዊው ምስርቅ
አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ከዘመነ ቅድመ ታሪክ እስከ ድህረ ታሪክ
በአርኪኦሎጂና በፖሌኦንቶሎጂ ጥናትና መረጃ መሰረት ጥንታዊውና
በሀውርታዊው የሐርላ ማህበረሰብ በእንስሳት እርባታ፣በእርሻና በዕደ
ጥበብ ተግባራት የተሰማሩና የአዋማዊ ሃይማኖት ተከታይ የነበሩና
በኋላ ላይ የእስልምናን ሃይማኖት ከ610 እስከ 615 ባለው ዘመንና ጊዜ
የተቀበሉና የእስልምና ስልጣኔን የገነቡ ጥንታዊው የደቡብ ምስራቅ ነባር
ህዝቦች ናቸው።ሐርላዎች እስልምና ሃይማኖት እንዴት እንደ ደረሳቸው
በተመለከተ የተከበሩ ፕ/ር ላጵሶሲ ያብራሩ [በውጭው የዓለም ክፍሎች
ዘንድ እስከ ዘመነ እስልምና ድረስ በስፍራና በጊዜ ሳይታወቁ ከኖሩ
ብዙ ጥንታዊ የመሀል ደቡብ ኢትዮዽያ ህዝቦች መካከል በግምት ከ8ኛው
ምዕተ ዓመት ጀምሮ በዘይላ የንግድ በርና መንገድ ወደ ተጠቀሰው ለምና
ሰፊ መሀል አገር በገቡ የአረብ ሙስሊም ነጋዴዎችና አስተማሪዎች
አማካይነት ለመጀመሪያ ጊዜ የእስልምና ሃይማኖት በመቀበል በክፍለ
አህጉሩ ቀዳሚ የእስላም አገሮችና መንግስታት የሆኑ ማህበረሰቦች
ከምስራቅ ቆላማ የጠረፍ ክልሎች አንስቶ በምእራቡ መሀል አገር እስከ
ዓባይና ጊቤ ወንዞች ድረስ እንዲሁም በደቡብ ምስራቅ እስከ ዋቤና ገናሌ
ወንዞች ሐይቆች ምድር ላይ በሰፈራ የሚኖሩ ሴማዊና ኩሻዊ የሐርላና
የሀዲያ አጎራባችና ተዛማጅ ሕዝቦችና መንግስታት ናቸው።የኢትዮዽያ
ታሪካዊ መሰረቶችና መሳሪያዎች፣ገጽ 212]
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በተመሳስይ ከላይ በተገለጸው መሰረት የሐርላ ማህበረሰብ የእስልምና
ሃይማኖት ወደ አካባቢው የደረሰው በአርጎባ ህዝብ የመነሻና የማንነት
ግንዛቤ መጽሐፍ ገጽ 15 የሚከተለውን ያስነብባል [በታሪክ ከሂጃዝ
አረቢያ በቁሬሽ ሰፋሪ ስደተኞች፣አስተማሪዎችና ነጋዴዎች አማካይነት
በዘይላና አዱሌስ በርና መንገድ የእስልምና ሃይማኖት፣ስልጣኔና በሕል
በመሀልና በደቡብ ወደ ጥንታዊና አጎራባች የሐርላ ምድር ሴማዊና
ኩሻዊ አገሮች እንደገባና ብሎም ከ896 እ አአ ጀምሮ በሐርላ ሴማዊ
ምድር የመጀመሪያ መንግስት እንደመሰረተ ይገልጻል]
በተጨማሪም እስልምና ወደ ሐርላ ምድር እንዴት እንደ ገባና
እንደ ተስፋፋ በመረጃ ከተለያዩ የታሪክ ጸሐፊያን የቀረበውን በማጠናከር
በደራሲ ከይረዲን ተዘራ የሚከተለው ቀርቧል [ከእነዚህ ህዝቦችና
መንግስታት እስከ ዘመነ እስልምና ድረስ በስፍራና በጊዜ ሳይታወቁ
የኖሩናቸው ተብለው ከተጠቀሱት ውስጥ የሐርላ ህዝብ ተጠቃሽ ነው።
ቢሆንም እስከ ዘመነ እስልምና ድረስ በስፍራና በጊዜ ሳይታወቁ ከኖሩ
ብዙ ጥንታዊ የመሀል በደቡብ ኢትዮዽያ ህዝቦች መካከል በግምት ከ8 ኛው
ምዕተ ዓመት ጀምሮ በዘይላ የንግድ በርና መንገድ ወደ ተጠቀሱት ለምና
ሰፊ መሀል አገር በገቡ የአረብ ሙስሊም ነጋዴዎችና አስተማሪዎች
አማካኝነት ለመጀመሪያ ጊዜ የእስልምና ሃይማኖትን በመቀበል በክፍለ
አህጉሩ ቀዳሚ የእስላም አገሮችና መንግስታት የሆኑ ማህበረሰቦችን
ከምስራቁ ቆላማ የጠረፍ ክፍሎች አንስቶ በምዕራቡ መሀል እስከ አባይና
ጊቤ ወንዞች ድረስ እንዲሁም በደቡብ ምስራቅ እስከ ዋቤ፣ገናሌ ወንዞች
ድረስ በሚገኘው በክፍለ አህጉሩ የታላቁ ወንዞችና ሀይቆችም ድርላይ
በሰፈራ የሚኖሩ ሴማዊና ኩሻዊ የሐርላና የሀዲያ አጎራባችና ተዛማች
ህዝቦችና መንግስታት ናቸው። ሴረ፣የስልጤ ህዝብ፣ታሪክ፣ባሕልና
ቋንቋከ 886 - 1993 ፣ገጽ 54]
የእስልምና ሃይማኖት ጥሪ ከመካከልኛ ምሥራቅ ወደ ሐርላ
ማህበረሰብ በ7ኛው ክፍለ ዘመን በማካኝ እአእ 610 እስከ 615 ባለው
ጊዜ እንደ ደረሰና እንደ ተስፋፋ በተከታታይ 250 ዓመታት በሐርላው
ክፍለ አህጉር ውስጥ ከፍተኛ እድገት ደረጃ ላይ በመድረስ የእስልምና
መንግስት ለመመስረት ችለዋል [የሸዋ ሱልጣኔት መሪዎች በኒሂሻም
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አልመኽዙሚ የተባለው የቁሬሽ ሰው በኡመርቢን አል ኸጣብ ዘመን
ወደ በኢትዮዽያ (**ሐርላ) መጥቶ የሱ የልጅ ልጆች እኤአ 896 የሸዋን
ሱልጣኔት መሰረቱ።የሐበሾችና የዘይላዕ ሙስሊሞች የመካከለኛው ዘመን
መንግሥታት ፖለቲካዊ ግንኙነት ታሪክ፣ዶ/ር ረጀብ መሐመድ ዓብዱል
ሐሊም፣ገጽ 58]
መሐመድ ኢብራሂም ሱሌይማን ስለ መኽዙማይት ሥርዎ
መንግስት አመሰራረት በተመለከተ በጻፈው መጽሐፍ በቀጠብቲ
ሙዳይ በገጽ 122 የሚከተለውን አስነብቧል “ ዶ/ር ኤንሪኮ ቼሩሊ
ባደረገው ጥናት መሰረት አንድ እስላማዊ ሱልጣኔት በምስራቅ ሸዋ
እኤአ 896 እንደ ተመሰረተ ያረጋግጣል። የሱልጣኔቱ ስያሜ ሥም
መኽዙሚበመባል ይታወቅ እንደነበረና ከመካ የቁሬሽ ጎሳዎች አባላት
እንደነበሩ ሲገልጽ፣እነዚህ የመካ ቁሬሽ ከመካከለኛው ምሥራቅ ወደ
ምስራቅ ሸዋ የመጡበት ዘመን በኸሊፋ ዑመር ኢብኒል ኽጣብ የኸሊፋነት
ዘመን እንደነበረ ይታመናል”
በወድቢን ሂሻም አልመኽዙሚ የሚመራው ቡድን በምስራቅ
ሸዋየእስልምና መንግስት ምስረታ ተከትሎ የሐርላ ማህበረሰብ
በስልጣኔግንባታዎች አስመልክቶ መሐመድ ኢብራሂም ሱሌይማን ከላይ
በተጠቀሰው መጽሐፍ ሲዘረዝር
“አል ዑመሪ እንደ ተመለከተውና እንደ ዘገበው የይፋት ነገሥታት
አሚሮችና ነዋሪው ማህበረሰብ አብዛኞቹ የሻፊ ኢ መዝሃብ (እስላማዊ
አስተምሮ ምንጭ) የሚከተሉና በከተማውም ትላልቅ መስጂዶች
ተገንብተው እንደ ነበረ ዘግባል። የጁማ ቀን የሰላት ስግደት (የአርብ
ቀን የጸሎት ስግደት) ህዝብ በነቂስ ወጥቶ በመስጂድ በመሰባሰብ ኹጥባ
(መምህራን፣ሼኾች ገለጻ) የሚሰጡትን አስተምሮ እንደ ነበረ ጠቅሶ
አልዑመሪ በማስከተል ዘመናዊ ትምህርት ቤት በዚያ ወቅት ባይኖርምበኋላ
ላይ ወደ ግብጽ፣ሻምና የመን እየሄዱ ልጆቻቸውን እየላኩ ያስተምሩ
እንደነበርያሉት መረጃዎች ላይ መረዳት ይቻላል። በበጎ ስራ በመስራት
የታወቁ ነገስታትአሚሮች እንደ ነበራቸው አልዐመሪ ይጠቅሳል።
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ሌላ መጽሐፍ ሌላ ቦታ ላይ በይፋት ምድር 12048 መስጂዶች እንደ
ነበሩ ይገልጻልና ይህ መንግስታዊ ሥርዓት 896 - 1285 እ.ኤ.አ
ባሳለፈው አራት መቶ ዓመታት ውስጥ በኃይማኖት፣በንግድ፣በቤቶችና
መንደርግንባታ፣በበሕል ግንባታ ወ.ዘ.ተ ከፍተኛና የላቀ ደረጃ ስልጣኔው
መድረሱን ያመለክታል ለዚህም ኢፋት እንዲህ ጥንካሬን ልትጎናጸፍ
የቻለችው ዋናው መሰረት የንግድ መስመሮችን መቆጣጠር በመቻሏ
ሲሆን በተለይም ደግሞ የዘይላዕ፣ሐርላ-ሀረር አካባቢውን በማቀፍ
ምክኒያት ነው። ገጽ 123 ፣እንደልይኛው።
በሐርላ ጥንታዊው የምስራቅ አፍሪካ የሰው ልጅ ስልጣኔ
በተመለከተከሃገር ዉስጥ ጥናትና ምርምር ውጪ በውጭ ሃገራት
የአውሮፖ ምሁራንም በጥናቱና በምርምሩ ተሳትፈዋል በሃገር ውስጥ
ከተሳተፉና አንዳንድጥናታዊ መረጃዎች ስለ ሐርላ ማህበረሰብ ስልጣኔ
ግንዛቤና ጭብጥ እንዲያገኝበመጽሄት፣በጋዜጣ፤በቲቪና በሬዲዮ ካደረጉት
አንዱ በአዲስ አበባ ዩነቨርሲቲ ምሁር ፕ/ር አህመድ ዘከሪያ አቤጅ
ለተባለ መጽሄት ስለ ሐርላና ሐርላ መንደር የሚከተለውን ጽፈው
ነበር “ሐርላ መንደር የምትገኘው ከድሬደዋ ወደ ሀረር በሚያመራው
መንገድሲሆን ይህቺ መንደር በስርዓቱ የምትጠና መንደር ናት።
የቅኝት ጥናቶችበተለይም ከአሥራ አምስት ዓመት በፊት በተደረገው
ቅኝት ብዙ የአርኪዮሎጂ (ሥነቁፋሮ) በመረጃዎች መገኘታቸውን
በቅርቡ ካንዱ ጎደኛዬ ካገኘሁት ሪፓርት ለመረዳት ችያለሁ። የጎደኛዬ
ሪፖርት እንደሚያመለክተው የገንዘብ፣የሸክላ፣የጌጣጌጥ፣የወፍጮ፣የህንፃ
ፍርስራሽ ማስረጃዎቹ ያካተተ ነው። በተለይም የቻይና ገንዘብ ወደ 6ኛው
ክፍለ ዘመን የሚመልሰን ማስረጃ ተገኝተዋል። በመቃብር ድንጋዮችም
አኳያ ወደ 11ኛ ክፍለ ዘመን የሚሄዱ ጹሁፎች ተገኝተዋል። ይህቺ
መንደር ብዙ የአርኪሎጂና የታሪክ ቅርስ ተሸክማለች። ያአካባቢው
የህዝብ ታሪክ በስርዓቱ ቢጠና ብዙ ቁም ነገሮች ስለ ሐርላዎች ልናውቅ
እንችላለን [ አቤጅ ቁጥር 1/1998፣ጥናታዊ ግኝት፣በፕ/ር አህመድ
ዘከሪያ፣ገጽ 16]”። ሌላኛው ከሃገር ውጪ ምሁራን በዚህ መስክ ከፍተኛ
የጥናትና የምርምር ከአደረጉት ውስጥ የፈረንሳይ የኢትዮዽያ ጥናት
ማዕከል በቀበና አዲስ አበባ ጽ/ቤቱ የሚገኘው French Center For
Ethiopia Studies የፈረንሳይ የኢትዮዽያ ጥናት ማዕከል ዴሬክተር
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የሚመራው ቡድን ከፍተኛ ዳሰሳና ጥልቅ ምርምር አከናውናል። የጥናቱ
መሪን ዳሬክተር ፍራንስ ዎግዘቭዬፍቪል በሐርላ በተለያዩ መንደሮችና
አካባቢዎች ላይባገኙት በሶስት በፈራረሱ መስጂዶች፣የተለያዩ ሣንቲሞች
እና የመቃብር ላይ ጽሁፎች ከ14ኛውእስከ 15ኛው የተጻፉ በድንጋይ
ላይ፣በመቃብር ላይ የአረበኛ ፁሑፎችን አግኝተው በተጨማሪም
ከ400 ዓመታት በላይ ያስቆጠሩ 40 ሜትር ጥልቅት ያላቸው የውኃ
ጉድጎዶች ያልነጠፉ አሁንም ከነጥልቀታችው ከነውኃቸው ይገኛሉ።
የድንጋይ ግንባታ ስራ በተመለከተ እንዲሁም በምስራቅ ሸዋ ከሚገኙት
ኖራ፣ሚሳል እና አስቢሪ ውስጥ ካሉት መስጂዶች፣የግንባታው አይነት
ተመሳሳይነት እንዳላቸው ፍራንስ ዎግዛቭዬፍቪል እስረድተዋል [ከኢቲቪ
ቃለመጠይቅና፣ጥናታዊ ዘገባ]
ሌላው በሐርላ መንደር ተገኝተው ግኝቱን የተመለከቱት የኢጣሊያ ምሁር
ፕሮፌሰር ዶሚኒክ ፓታ ሲኒ
Domenico Patassini, Dean of the faculty of urban and regional planning,
university iuav of venice (Italy ) ፕ/ሮ ዶሚኒክ ፓታሲኒ የሐርላ
ስልጣኔን ለማወቅና በዘርፉ የተገኙት መጠነ ሰፊ የቅርስ ስብስቦሽ በሐርላ
መንደር ሙዚየም እንዲሰራለት በሚል ጽሁፍ በፕ/ሮ ዶሚኒክ ፓታሲኒ
የቀረበውን ለዩነቪርሲቲው አቅርበዋል።
እ.ኤ.አ
በ1990
ወዲህ
የተደረጉ ጥናቶች የ6ኛው ክፍለ
ዘመን
የቻይና ገንዘቦች እንደተገኙ መረጃዎች ይጦቅማሉ ከዚህም በተጨማሪም
የሸክላና የእጅ ስራ ጥበብ ተገኝተዋል። እነዚህ በሐርላ መንደር የተገኙት
መካነመቃብሮች፣ፍርስራሽ ድንጋይቤቶችና መስጂዶች፣የድንጋይ ላይ
ጹሑፎች፣በድንጋይ ላይ የእግር ምስል (ከሚመጡበት ወደ ሚሄዱበት
አቅጣጫ የሚያሳይ)፣ከ400 ዓመታት በላይ ያስቆጠሩ 40 ሜትር
ጥልቀት ያላቸው ያልነጠፉ የውኃ ጉድጋዶች አሁንም ከነጥልቀታቸው
ከነውኃቸው ይገኛሉ፣የሸክላ ቁሳቁሶች፣የሐርላ የቀን መቆጠሪያ እና የቻይና
ሣንቲምገንዘብ እነዚህና ሌሎችም የተገኙት ቅርሳ ቅርሶች ላይ የዘርፉ
ባለሙያዎች ባደረጉት ጥናትና ምርምር ሐርላ መንደር የሚባለው ቦታ
ከዛሬይቱ የድሬደዋ ከተማ 17 ኪሜርቀት ላይ እናገኘዋለን ከዛሬ ከ700
ዓመታት በፊት በ13 ኛውእስከ 16ኛውክ/ዘመን የሐርላ ስርዎ መንግስት
መቀመጫና የንግድ ማዕከል ነበረች።
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ሐርላ የዓለማችን አንጋፋ ስልጣኔና ከቀይ ባሕር ማዶ ኤፍራጥስ፣
ታይገርስ እስከ ቻይናና ህንድ የደረሰ እንዲሁም በዙሪያው በአፍሪካ
የአባይ ተፋሰስ አካባቢ ትስስር የነበረውና እጣን፣ከርቤ፣የአውሬ ቆዳ
ወ.ዘ.ተ እና የእርሻ ምርት በግመል በመጫን ወደ ውጭ ሩቅ ሃገራት
ይልኩ ነበር፣ በተለይ የሐርላ የንግድ ቀጠና መስመር ከሐርላ መንደር
ወደ ዜይላዕ ቀጥሎም ወደ አረብ ፔኑሱላ ለጥቆም ወደ ኤሲያ የንግድ
ትሥሥር እንደ ነበርቸውና የቀይ በሕርን አፍሪካን ከሩቅ ኤሲያ ያገናኝ
እንደ ነበረ የዘርፉ ምሁራን ገልጸዋል።
አቶ አሊ ሙሳ ማያ በሃርላ መንደር ውስጥ ተወልደው ያደጉ
የሐርላ ነዋሪ ገበሬ ናቸው የሐርላ ጥንታዊ ቅርስና ቁሳቁስ በብዛት
የሰበሰቡና ቅርሱ እንዳይበላሽና እንዳይሰረቅ ጥበቃና ክትትል ከማድረግ
በተጨማሪም የሐርላን ስልጣኔ ታሪክ ተራኪ ገበሬ ናቸው፣በተጨማሪም
ወ/ሮ መስከረም አሰግድ የጥንታዊው ሰው ማህብርሰብ አጥኚ ባልሙያ
(Anthropologist ) በሐርላ መንደር የተሰባሰቡ ጥንታዊው የቅርስ
ቁሳቁስ በቢዮ ሐርላ ቀበሌ ሙዚየም ገንብተው አስመርቀው ለጥናትና
ለምርምር ምህዳሩ ኢንዲሰፋ አድርገዋል። በአቶ አሊ ሙሳ ማያ አገላለጽ
የሐርላመንደር ተብለው ከተከለሉት የሐርላ መንደር እና ጣቢያዎች
በተለያዩ በሐርላ መንደር ውስጥ በቁፋሮና በአፈር ውስጥ ተቅብረው
የተገኙ የሐርላ ጥንታዊው ቁሳቁሶችና ቅርሶች በሚከተሉት የቀበሌ ገበሬ
መንደሮች ውስጥ ናቸው እነርሱም፣
1) ገንዳቢዮ 2) ገንዳኦዳ 3) ገንዳጂሩ 4) ገንዳኮርፉ
5) ገንዳሱጋ
6) ገንዳአሪጋያ
7) ገንዳቀበሌ
8) ገንዳሒና 9) ገንዳሙዲኦዲ
10) ገንዳጣቢያ
11) ገንዳአምበሪቱ
12) ገንዳምንጪቱ
13)
ገንዳዋሬ14) ቢዮሐርላ
እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩ ቀበሌ ገበሬ አካባቢዎች አንድ ላይ የሐርላ
ጥንታዊ መንደር የንግድ ማዕከልና የሐርላ ስርዎ መንግስት መቀመጫ
ቦታ እንደነበረ ታውቃል [ ከ-ኢቲቭ ጥናታዊ ፊልም የተወሰደ]።
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የቶሮንቶ ካናዳ ወዳጄ መፍቱህ ሻሽ በሐርላጥንታዊው
መንደርየተገኘውን የቻይና ገንዘብ ሣንቲም ላይ የዘርፉ ምሁራን ያደረጉትን
ጥናታዊ ምርምርና ውጤቱን “የሐርላ የንግድ ከቻይና ጋር ቅድመ
1080 እ.አ.አ” በሚል አርስት በጉርሱም ኮምዩኒቲ ዜና የሚከተለውን
አስነብቦናል
“ ጥንታዊው የቻይና ገንዘብ ሣንቲም በቁፋሮ የተገኘው በአቶ
ቸርነት ጥላሁን በድሬደዋ አቅራቢያ በሐርላ መንደር እ.ኤ.አ 1992 ሲሆን
ይህም የሚያመለክተው የቻይና የንግድ ከጥንታዊው አዳል ሱልጣኔት እና
አቢሲኒያ የንግድ መስመር ሞኖሩያ መለክታል። በሳንቲሙ ላይ ያለውም
ስልናጽሁፍ እንደ ገና በምስል ስእል የማንሳትና የማጉላት ስራ በፕ/ሮ
ማርኮ ቪጋኖ ከተሰራ በሃርላ ወደ ቤጂንግ ዩኒቨርሲቲ ለምርምር ውጤት
ተልካል። የምርምሩ ውጤት በጣም የሚገርምና የሚደንቅ ውጤት
ይዞም ብቅ አለ፣ፕ/ሮ ማርኮ ቪጋኖ ወደ ቤጂንግ ዩነቨርሲቲ በሐርላ
የተገኘውን የቻይና ሳንቲም አስመርኩዞ በጻፈው ጽሁፍ በጥንታዊው
የቻይናና የኢትዮዽያ የንግድ ግንኙነት እንደ ነበረ የሚያመለክት ነው።
በፕ/ሮ ማርኮ ወደ ቤጂንግ ዩኒቪርሲት የተላከው የቻይና ገንዘብ ሳንቲም
በቤጂንግ ዩኒቨርሲቲ በፕ/ሮ ዳሹኪን ጥናቱና ምርምሩ ተካሄዶ ውጤቱም
የመጀመሪያው የሣንቲሙ እድሜና ዘመን ሲታወቅ ሌላኛው በየትኛው
የቻይና የንግሥና ስርዎ መንግስት ዘመን ሣንቲሙ እንደ ተሰራ ለማወቅ
ተችላል፣በዚህ መሰረት በሐርላ መንደር የተገኘው የቻይና ሣንቲም
ገንዘብ የተሰራበትና በንግድ የመገበያያ ገንዘብ አገልግሎት ላይ የዋለበት
ዘመን እ.ኤ.አ 1080 በፊት በአገልግሎት ላይ እንደዋለና በሣንቲሙ ላይ
የተጻፈው ጽሁፍ “ ዩ አን ፋንግቶንግ ባኦ (Yuan Fang Tong Bao)”
ንግስና ውበተ መለከተ የሴሜናዊ ሶንግ ስርዎ መንግስት (Northern
Song Dynasty) እንደ ሆነ በሣንቲሙ ላይ የተጻፉ መረጃዎች
ያረጋግጣሉ። መረጃው በግልጽ እንደ ሚያረጋግጠው በጥንታዊው የንግድ
ግንኙነት በሐርላ እና በቻይና ትስስር እንደ ነበረ ሲያመለክት በተቃራኒው
አውሮፖዊያን በጨለማው የመካከለኛው ዘመን እንደ ነበሩና የዛሬይቱ
ኢትዮዽያ አካባቢዎች ከቻይና ጋር ሰላማዊ የንግድ ግንኙነት በህንድ
ውቅያኖስ ይደረግ እንደ ነበረ በመረጃው ሊታወቅ ተችላል።
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በተጨማሪም በዚሁ የቻይና ሣንቲም ላይ የተጻፈው ዘመንና
ጊዜ የሐርላ አስተማማኝ ጥንታዊ እድሜን ለመተንበይና ለማወቅ
ትልቅ ተጨባጭ መንደርደሪያና መነሻም ሆኗል፣ይህ በእንዲህ
እንዳለ ፕ/ሮ ማርኮ ሲያብራሩ ከቻይና ሣንቲም በተጨማሪም ሌሎች
የአረብ ሃገራት ሣንቲሞችና ሌሎች የቅርስ እቃዎች አብረው በወቅቱ
መገኘታቸውን አሳውቀዋል። የቤጂንግ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፎሰር ዳሹኪን
በመጨረሻ አስተያየታቸውን ሲያክሉ የበለጠ በሐርላና በሌሎች የንግድ
መስመሮችምርምሩ ተጠናክሮ መቀጠል የበለጠ የንግድ ግንኙነት
መረጃበጥልቀት ማግኘት ይቻላል። [የጉርሱም ኮሙኒ ቲዜና www.
gursum.com]„
በዚሁ በቅርቡ ዓመታት ማለት እ.ኤ.አ በጁን 16 ቀን 2017
በቢቢሲ ዓለም ዜና በአፍሪካው ክፍል አንድ ሰፊ ጽሁፍ ስለ ሐርላ
ምርምርና ግኝት ሰፊ ዘገባ አስነብቦናል የዘገባው አርስት “ስነቁፋሮ
በኢትዮዽያ የጥንታዊ ከተማ ሐርላግኝት”
BBC world News Africa Archaeologists in Ethiopia uncover ancient city
in Harlaa 16 June 2017 Share this with Facebook Share this with Twitter
Share this with Messenger Share this with Email
Share Harlaa mosque view EthiopiaImage copyright PROF TIM
INSOLL, UNIVERSITY OF EXETER
Image caption
These are the remains of a 12th Century mosque
A forgotten city thought to date back as far as the 10th century AD has
been uncovered by a team of archaeologists in eastern Ethiopia.
Artefacts from Egypt, India and China have been found in the city in the
Harlaa region.
The archaeologists also uncovered a 12th Century mosque which is
similar to those found in Tanzania and Somaliland.
Archaeologists says this proves historic connections between different
Islamic communities in Africa.
Africa Live: BBC news updates

-18-

የሀረሪ ታሪካዊ ጽሁፎች መድብል

"This discovery revolutionises our understanding of trade in an
archaeologically neglected part of Ethiopia. What we have found shows
this area was the centre of trade in that region," lead archaeologist
Professor Timothy Insoll from the University of Exeter said.
Harlaa map
The team also found jewellery and other artefacts from Madagascar, the
Maldives, Yemen and China.
Harlaa was a "rich, cosmopolitan" centre for jewellery making, Prof
Insoll said.
"Residents of Harlaa were a mixed community of foreigners and local
people who traded with others in the Red Sea, Indian Ocean and possibly
as far away as the Arabian Gulf," he said.
'City of giants'
BBC Ethiopia correspondent Emmanuel Igunza says there was a local
myth that the area was occupied by giants because the settlement
buildings and walls were constructed with large stone blocks that could
not be lifted by ordinary people.
However the archaeologists found no evidence of this.
"We have obviously disproved that, but I'm not sure they fully believe us
yet," said Prof Insoll.
Beads found in HarlaaImage copyrightPROF TIM INSOLL,
UNIVERSITY OF EXETER
Image caption
These beads are signs of a lucrative trade in the region
Excavations in HarlaaImage copyrightPROF TIM INSOLL,
UNIVERSITY OF EXETER
Image caption
Further excavations are expected to be conducted next year
A statement from the team says the remains of some of the 300 people
buried in the cemetery are being analysed to find out what their diet
consisted of.
Further excavations are expected to be conducted next year.
A religious crossroads
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Ethiopia was one of the earliest places known to be inhabited by humans.
In 2015 researchers discovered jaw bones and teeth in the north-west of
the country dating to between 3.3m and 3.5m years old.
Coptic Christianity was introduced from Egypt and was adopted as the
religion of the Kingdom of Aksum in 333 AD. The Ethiopian church
maintains that the Old Testament figure of the Queen of Sheba travelled
from Aksum in northern Ethiopia to visit King Solomon in Jerusalem.
Islam arrived in Ethiopia in the 7th Century as early Muslim disciples fled
persecution in Mecca. The main seat of Islamic learning in Ethiopia was
Harar, which is located near Harlaa. Harar is said to be among the holiest
Islamic cities and has 82 mosques, including three dating from the 10th
Century, and 102 shrines, according to UNESCO.
Today there are about 30m Christians and 25m Muslims in the country,
according to 2007 census figures.
ከላይ የቀረበው የስነ ቁፋሮ ምርምር የተመራው በእንግሊዝ ሃገር
የሚገኘው በኤክስተር ከተማ በሚገኘው ኤክስተር ዩንቨርሲቲ ነው።
ዩኒቨርሲቲ ቡዱኑ መሪ ፕሮፌሰር ቲም ኢንሶል ይባላሉ፣በምስራቅ
የኢትዮዽያ ስነ ቁፋሮ ምርምር የጥንታዊት ከተማ ሐርላ የንግድ መንደርን
አገኙ። በዚህ ሐርላ የተገኙ መስጂዶች ከ12 ክ/ዘመን መስጂዶች የግንባታ
ው ስራ ጋር የሚመሳሰሉ ናቸው። እዚህ የተገኘው መስጂድ ከታንዛኒያና
ከሶማሌ ላንድ ከተገኘው ጋር ይመሳሰላሉ። ሐርላ ጥንታዊና የተረሳ ከተማ
ወደ ኋላ መለስ ብለን የ10ኛውክ/ዘመን ከተማ ነው በቡድናችን በስነ ቁፋሮ
በምስራቅ ኢትዮዽያ የተገኘው። የእጅ ጥበብ ምሥራቅ ከግብፅ፣ከህንድ እና
ከቻይና የተሰሩ ተገኝተዋል። በሐርላ ጥንታዊው ከተማና የአካባቢ በስነ
ቁፋሮ ቡዱን የተገኘው መስጂድ በታንዛኒያና በሶማሌ ላንድ ካለውጋር
ሲመሳሰል ይህም በባለሞያዎች አስተያየት መስጂዶቹ ታሪካዊ ከተለያዩ
እስልምና ማህበረስብ በአፍሪካ ዙሪያ ትስስርና ግንኙነት እንዳላቸው በቂ
መረጃ ነው በማለት አስረድተዋል።
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የዚህ ግኝትና አብዮት የኛን ግንዛቤና እውቀት ንግድ በስነ ቁፋሮ
በኢትዮዽያ የተተወ መሆኑን ተረድተናል በኛግኝት እንደ ሚያመለክተው
ይህ አካባቢ የንግድ ማዕከል እንደነበረ የስነ ቁፋሮ ፕሮፌሰር ቲም ኢንሶል
የኢስተር ዩኒቨርሲቲ የቡዱን መሪ ተናግረዋል። በተጨማሪም የስነ
ቁፋሮው ቡድን የተለያዩ ጌጣጌጦችና የእጅ ሥራ ዎችን አግኝተዋልእነዚህ
ጌጣጌጦችና የእጅ ሥራ ከማዳካስካር፣ማልዴቭስ፣የመን እና ከቻይና
የመጡናቸው። ሐርላ በሕልና በእጅ ጥበብ በጣም ሃብታም የነበረና
የጌጣጌጦች ማምረቻ ማዕከል እንደ ነበረ ፕሮፌሰር ኢንሶል ተናግረዋል።
የሐርላ ነዋሪዎች ቅይጥ ማህበረሰብ ማለት ከውጭ ከመጡ
የንግድ ሰዎች እና ነባሩ ማህበረሰብ ሲሆን በተለይም በንግድ ከውጭ
የመጡት ከቀይ ባሕር አካባቢ፣ከህንድ ውቅያኖስ እስከ አረብ ሰላጤ ድረስ
ለንግድ የመጡትን ያካተተም መሆኑን አስረድተዋል።
ሐርላን ሲገልጹ “ የጉዙፍ ከተማ” ብለው ይገልጻሉ
የቢ.ቢ.ሲ የኢትዮዽያ ዘጋቢ አማኑኤል ኢጉንዛ እንዳለው
በአካባቢው በተውፊት እንደ ሚነገረው የሐርላ ማህብረሰብ ነዋሪዎች
ጉዙፍ የሰውነት አካል (Giant and extraordinary power) ባለቤት
በመሆናቸውም ክንያት ሐርላዎች ግንባታዎችና አጥሮችን የገነቡትበ
ትላልቅ ቋጥኝ ድንጋይ ሲሆን ይህ ድንጋይ አሁን በሚገኘው የሰውዘር
ማንሳትና ማንቀሳቀስ የማይቻል ነው፣ምንም እንኳን በሰነ ቁፋሮ መረጃውን
ለማግኘት ባንችልም እኛም እንደሚታወቀው ይህንን መቀበልያ ዳግታል
በማለት ፕሮፌሰር ኢንሶል ተናግረዋል።
በሐርላ የንግድ ማዕከል በነበረው አካባቢ የተለያዩ ቀለም
ያላቸውጨሌዎች ተገኝተዋል እነዚህ የንግድ ጨሌዎች ትርፋማና ባለ
ብዙ ትርፍ የጨሌ ነጋዴዎች እንደ ነበሩ የሚያሳይ ምልክት ነው። የስነ
ቁፋሮ ጥናት በሚቀጥለው ዓመት እንደሚቀጥልና ሲገለጽ፣በተጨማሪም
በዚህ ጥናት ቡድን በተሰጠው መግለጫ ወደ 300 የሚጠጉ የቀብር
ቦታዎች ታውቀዋል ነገር ግን ምን ይመገቡ እንደ ነበር ወደ ፊት
የሚታወቅ ይሆናል።
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የኢትዮዽያ እንደሚታወቀው የመጀመሪያ የሰው ዘር መኖሪያ
እንደ ነበረች የሚታወቅ ነው፣እኤአ 2015 ተመራማሪዎች እንዳገኙት
የሰው መንጋጋ እና ጥርስ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮዽያ የዚህ ቅሪት አካል
እድሜ ከ 3.3 ሚሊዮን እስከ 3.5 ሚሊዮን ዓመት እድሜ ባለቤት ነው።
የኮፕቲኮች ክርስትና በግብፆች አማካይነት በአክሱም ነገስታት እ.ኤ.አ በ
330 እንደ ተቀበሉ የኢትዮዽያ ቤተክርስቲያን የብሉይ ኪዳን በተቀበለች
እንደ ሚነገረው ንግሥት ሳባ ከአክሱም ተነስታ ሰሎሞንን እየሩሳሌም
ድረስ ሄዳ መጎብኝቷ የሚነገረው ሲሆን፣እስልምና ወደ ኢትዮዽያ
የገባው እኤአበ7ኛው ክፍለ ዘመን ሲሆን የመጀመሪያዎቹ የነቢዩ (ሰ.ዐ.ወ)
ተከታዮች በመካ በጭቆና ተሰደው ወደ አክሱም (ኢትዮዽያ) መጥተውን
ነበር። በኢትዮዽያ ዋና የእስልምና የትምህርት መማሪያ ቦታየነበረው
ሀረር ነው፤ይህም በሐርላ አጠገብ የሚገኝ ከተማና ሃገር ነው፣ሀረር
ከእስልምና ቅዱሳን ከተሞች አንዱ ሲሆንከ 99 መስጂዶች በልዩ ልዩ
ምክኒያቶች 17 መስጂዶች ፈርሰው አሁን ወደ 82 መስጂዶች ያሉትና
እድሜያቸው ወደ 10ኛውክፍለ ዘመን የሚጠጉና ከ 102 በላይ አድባራት
(ቁዱሳን ስፍራ) የያዘ መሆኑ የዩኔስኮ መረጃ ያስረዳል፣ዛሬ በኢትዮዽያ
ወደ 30 ሚሊዮን የክርስትና ሃይማኖት ተከታ ይ እና ወደ 25 ሚሊዮን
የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ያላት ሃገር መሆኑን 2007 እ.ኤ.አ.
የህዝብ ቆጠራ አሃዝ ያመለክታል። በማለት በጁን 16 / 2017 የቢቢሲ
ዘገባ ስለ ሐርላ የዘገበውን ዘገባ ይደመድማል።
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1.3.ጀበርታ
እስላማዊ የእውቀት ገበታ ጎሳዊ ሳይሆን እስላማዊ አንድነት
እርካታ ጀበርታ ወይንም ጀበርቲ ይባላል፤ ጀበርታ ቃሉ አረበኛ ሲሆን
ትርጋሜው ግብር፣ገበረ፣ራስን ለፈጣሪ አላህ ማስገዛት በማለት በዚህ
ዘርፍ ጥናት እና ምርምር ያደረጉት ለእኔም በፃፉትና በተመራመሩበትስለ
ጀበርታ ጥልቅ እውቀትና ግንዛቤ ላስጨበጡኝ በግብጽ ዩነቨርሲቲ ምሩቅና
የታሪክ ምሁር ለኡስታዝ አህመድ ኑር ሐሰን በራሴና በአንባቢያን ከፍተኛ
ምስጋና አቀርባለሁኝ።
በአብዛኛው የሃገራችን ህዝብ ጀበርታ ንግሱን ወደ ስም በመቀየር
ጀበርቲ ስያሜ በመስጠት ለዘመናት በዚሁ ጀበርቲ የታሪኩ እና
የክስተቱ መገለጫ ስም ሆኖ አገልግላል። ጀበርቲ ካለውና ካስገኘው
ትልቅ እምርታና እርካታ በተለያዩ ሃገራትና ማህበረሰብ የጎሳ መለያ
መጠሪያ ስም አድርገው በኤርትራ፣በትግራይ፣በአፋር፣በመሃል አገርና
በሱማሌ ወ.ዘ.ተ በታሪክ በምሳሌነት የተጠቀሱ ናቸው። ዛሬ በሰሜን
በኢትዮዽያ በዘልማድ “ጀብርቲ” ተብለው በወል ስም ስያሜ የሚታወቁ
የትግራይ፣የአገውና የአማራ ሙስሊሞች በአክሱም አገርና ቤተመንግስት
እስልምናን ለመጀመሪያ ጊዜ ያስትማሩ ብሎም ቅድመ አባላት አያቶቻቸው
ከዘመኑ የአክሱም ክርስታናዊ ንጉሥ አፄ አስ ሓማ አብ ድጃር (ነጋሺ)
(እ.ኤ.አ 600-630) ጋር ወደ እስልምና ሃይማኖት የመለሱ እነዚሁ
ስደተኛ ሙሥሊሞች ናቸው ብለው በጽኑ ያምናሉ [የኢትዮዽያዊነት
ታሪካዊ መሠረቶችና መሣሪያዎች፣ፕሮፌሰር ላጵሶ፣ገጽ፣ 209]።
ጀበርቲዎች በሃገራችን ብቻ ሳይሆኑ በተለያዩ በአለማችን ክፍሎች
የተሰራጩና ያስተማሩ የቀደምት የእስልምና መምህራንና ሙሁሮች
ሲሆኑ አብዛኞቹም በንግድ፣በስፈራ፣በጋብቻ እና በፍልሰት ወ.ዘ.ተ መሰል
ጉዶዮች ከአገር ወደ አገር ይጓዙ ወይንም ተጓዥ (Caravan group people
especially traders for pilgrims traveling togther across adesert in Middle
east or North Africa) በተለይም የሙስሊም ነጋዴዎችና ምሁራን ናቸው
[የኢትዮዽያ የታሪክ አሻራ ገጽ፣132 ኑረዲን አብደላ ያልታተመ]።
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ወደ ሃበሻ ምድር ጀበርታዎች በሶስት ዋና ዋና በር ነበር ወደ መሃል
የዘለቁት በዘይላ፣በዳህላክ እና በበርበራ ናቸው።
የጀበርታ መነሻ ዋናው መሰረት እስልምናን በሰላም ለመላው
ለሰው ልጅ ለማዳረስ ከተለያዩ ከመካከለኛ ምሥራቅ ሃገራት
ከሂጃዝ፣ኢራቅ፣ፍልስጤም፣ግብጽ እና የመን እንዲሁም ከጀዚረ ቱል
አረብ ባጠቃላይ በንግድና እስላማዊ ትምህርትን ለማስተማር ከቦታ ቦታ
የተንቀሳቀሱ ነጋዴዎችና ምሁራን (ጀበርታዋች) እስልምና ጥሪ በደረሰበት
አካባቢ ሁሉ ያልተነካኩበትና ያልተዋለዱበት ሃገርና ቦታየለም። በኪታቡል
ሐበሻ አል አረብ በተባለው መፅሐፍ ጀበርታዎች በተለያዩ ሃገራት ካሉት
ጎሳዎች ጥሩ ግንኙነትና የተለያዩ ጎሳዎችን ወደ እስልምና ጥሪ በመጥራት
እስልምናን እንዲቀበሉ በማድረግ ጀበርታዎች ህዝብን አስተምረዎል።
ጀበርታዎች አትኩረው ያስተማሩት እናት ልቅ ውጤትያስምዘገቡብት
በሚከተሉት የትምህርት ዘርፍ እንርሱም፣ተውሂድ፣አሃዳዊ አምላክ
(ሱረቱ አል ኢኽላስ) 112፡1-4 የአላህ መለኮታዊ ቁዱስ ቁርአን አስተምሮ
ሱረቱ አል ማኢዳህ 5፡90 እናንተ ያመናቹህ ሆይ የሚያሰክር መጠጥ
ቁማር ጣኦታትም የመጠንቆያ እንጨቶች ከሰይጣን ስራ የኽኑ እርኩስ
ብቻ ናቸው እርኩስን ራቁትም ልትድኑ ይከጀላል።
አላህ በቁርአን ተገዛኝ ያለበት ቦታ ሱረቱጣሃ 20፡14 እኔ አላህ ነኝ
እኔ ነኝ ያለኔ አምላክ የለምና ተገዛኝ፤ሶላትንም እኔን ለማውሳት ስገድ።
እስልምና በአመለካከቱ ሆነ በአቀራረቡ ዓለም አቀፋዊ ሲሆን በቀለም
በዘር በደም በክልል አማካይነት ከነብዩ መሐመድ (ሰ.ዐ.ወ) በፊት ይደረጉ
የነበሩና አሁንም መልካቸውን ቀይረው በሰለጠነው ዘመን የሚከሰቱት
መለያየቶችን እስልምና አስተምሮም ሆነ የጀበርታዎች መርህ ፈጽሞ
አይደለም። የሰው ልጅ ሁሉ አላህ የፈጠራቸው አንዱ ከሌላውበዘር በጎሳ
በቀለም አይበላለጡም እኩል የአላህ ፍጥረታት ናቸው፡፡ ሱረቱ(ሱረቱ
ማለት መዕራፍ እንደማለት ነው) ረሕማን 55፡14 ሰውን እንደ ሸክላ
ከሚቅጨለጨል ደረቅ ጭቃ ፈጠር ነው። ሱረቱልቂያመህ 75፡38
ከዚያም የረጋ ደም ኾነ አላህ ሰው አድርጎ ፈጠረውም፤አስተካከለውም፡፡
ሱረቱልቂያመህ 75፡39 ከርሱም ሁለት አይነቶችን ወንድና ሴት አደረገ።
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እስልምና ሆነ ትናንት የጀበርታ መምህራን ዘረኝነት
በሚገባ በእውቀት ተዋግተውና አስወግደው በምትኩ እስላማዊ
ወንድማማችነትእንዲጎለብት፤መለያየት
እንዲ
ወገድ
ጀበርታዎች
አጥብቀው ለተለያዩ ጎሳዎችና ማህበረሰብ የሚከተለውን የአላህ ቃል
ሱረቱ አሊ ዒምራን 3፡103 “የአላህንም (የማመን) ገመድ ሁላቹ ሁምያዙ፤
አትለያዩም፤ጠበኞችም በነበራቹሁ ጊዜ በናንተ ላይ(የዋለውን) የአልላህን ፀጋ
አስትውሱ፤በልቦቻችሁም መካከል አስማማ፤በጸጋውም ወንድማማቾች
ኾናችሁ፤…………” የሚሉትን የቁርኣን ክፍሎችን ሳይታክቱ ጀበርታዎች
አስተምረዋል፡፡ ጀበርታዎች አስተምህሮት ሁለት አይነት ሲሆን አንደኛው
ሃይማኖታዊ ፣ቁርአን፣ሐዲስ፣ፍቅሂ፣ዝክርና ነሺዳ የመሳሰሉትን ያካተተ
ሲሆን ሁለተኛው አስተምሮ ዓለማዊ በላኽ(ፍሎሰፊ)፣ታሪክ፣ጢቢ(ሳይን
ስ)፣ግጥም(ሽህር)፣ስነ ጽሁፍ እና ሙአመላት፣ቲጃራ (መሸጥና መግዛት)
የመሳሰሉት ተምረው ከጨረሱበትከ ትውልድ ሃገራቸው (ቀዬቸው) ወደ
ሌላ ሃገርና ስፍራ በመጎዝ እስልምናን በማስተማር የሌላ ሃገር ሰዎችን
ወደ እስልምና ማምጣትና የነቢያችን(ሰ.ዐ.ወ) ተልኮ ማሳካት ሲሆን
ይህ ከጣኦት፣ከተፈጥሮ አምላኪ ወ.ዘ.ተ ወይንም ከሌላ ሃይማኖት ወደ
እስልምና መመለስ ሲሆን ወደ እስልምና የተመለሰው ግለሰብ ጀበርታ/
ጀበርቲ ይባላል። ጀበርታ ማለት ገበረ፣ራሱን አስገዛ፣ለአንድ ፈጣሪ
ለአላህእጁን ሰጠ ማለት ነው። ጀበርታዎች ለሃይምኖት ተልእኮ ወደ
ሌላ ሃገር በሚደርሱበት ተልኮቸውን ለማሳካት የሚከተሉትን የግድ
ያሟላሉ እነዚህም እስልምናን በሰላም መስበክ (ያለግጭት፣ያለጦርነት)
ለእስልምና ሲባል ከማንኛውም የሰውዘር (ያለ ጎሳ ልዩነት፣ያለ ቀለም
ልዩነት ሳይፀየፉ) ትዳር መመስረት መውለድና ዝርያን ማብዛት
የወለዳትን ሴት ልጅ ወይን ምከሌላ እምነት ወደ እስልምና የተመለሰች
ሴት ልጅ እስልምናን ላልተቀበል አለመዳር
ወንድ ልጅ ግን ያላመነ ችሴት (እስልምናን ያልተቀበለች ሴት)
አግብቶ በእውቅትና በትምህርት አስተምሮ ወደ እስልምና በተወሰነ
ጊዜእንድትቀበል በማድረግ ፣በሃይማኖት ማስገደድ የለም ሱረቱ አልከህፍ
18፡29 “እውነቱም ከጌታችሁ ነው፤የሻም ሰው ይመን፤የሻም ሰው ይካድ”
በላቸው::
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የሚል የቁርኣን አያት (አንቀጽ) የሰዎችን በሕልና እምነት ሳይንቅ
ቋሽሹ ወደ እስልምና ከነበራቸው የቀድሞ ስምና በሕላቸውን ይዘው
ወደ እስልምና መመለስና መስተጋብር በመፍጠር በህደትም በሕላቸውን
በእስልምና ማስተካከል የጀበርታዎች አካሄድ ነው።
ጀበርታዎች
በሃብታቸው፣በጥበባቸውና
በሃይማኖታዊ
እውቀታቸው ለተለያዩ ማህበረሰብ እና ጎሳዎች ማገልገል ነው።
ከላይ የጠቀሱት የጀበርታ እንቅስቃሴ መሰረታዊ መርሆች
እጅግ ከፍተኛ ለውጥ እንደ ማአበል አጥለቀለቀው በሃገራችን ሃበሻ
በአንድጊዜ ከሰሜን እስከ ደቡብ አዳረሰ። የዐፄዎች የሃይማኖት
ይፋዊ ወገንተኝነት ለክርስታናዊ ሃይማኖት ብቻ የተፈጠረች ሃገር
የዓፄዎች መድሎን ሳይበግራቸው ከላይ በቀረቡት የጀበርታ ሰላማዊ
እንቅስቃሴማዕበል የያንዳንዱን የሴሜን ሃገራችን ጎሳዎች ቤት
ማንኳኳትቻለ፣ ለዚህ አብነት የሚከተለውን መረጃ እንመልከት “
በኢትዮዽያ የአረብ ጦር ባይዘምት የእስላም መምህራን ሼኮች በየጊዜው
ከአረብ አገር ወደ ኢትዮዽያ በየወደቡ እየገቡ ከዚያም ወደ መኻል
አገር ሠርገው በመስፋፋት በማስተማርምበጋብቻም ብዙ ሰዎችን
በቀን ብዛት ከክርስትና ወደ እስልምን መለሱ። በዚህም ምክንያት ዛሬ
በሐባብ፣በቦጎስ፣በመንሳ፣የሚገኙት የእስላም ባላባቶች ከላይ ዘራቸውን
ሲቆጥሩ አያት ቅድም አያቶቻቸውየክርስቲያን ሹማምንት እንደነበሩ
ይታወቃል። እነርሱም በባሕር ነጋሹ ውስጥና ይብከንቲባ እየተባሉ በሸዋ
ወይንም በጎንደር በተቀመጠው ኢትዮጵያዊ ንጉሥ ነገሥት ሲሾሙ
ሲሸለሙ አሜን ብለው ለንጉሥ ነገሥት ወይንም እነርሱም ለሾመው
ባሕረ ነጋሽ ሲገብሩ ሲታዘዙ ኖረዋል።
ለምሳሌ የሐባብ ባላባቶች ዘራቸውን እስከ አስር ትውልድ ሲቆጥሩ
ከላይ ዋናው የነገድ አባላት ስሙ ገብረክርስቶስ (የአድገዲ ልጅ) ነው።
የሐባብ ጎሳዋች ዘራቸው -----1)ገብረክርስቶስን.
2) ጊዮርጊስአቢብን.
3) ኤቢብማፍለስን. 4) ኤብቲስ. 5) ኤዛስ. 6) ናኦድን. 7) ፍቃድ.
8) ሐዳድ.
9) ሐሰን. 10) ሐሚድ. 11) መሐመድ …...ይወል
ዳል።
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የስሙ አጠራር እንድሚያመለክተው እስልምናን ለመጀመሪያ ጊዜ
የተቀበለው ሰባተኛው ትውልድ ፍቃድ ነው። ቢሆንም እርሱና ልጁ
ሐዳድ እስላማዊ ስም ሳይቀበሉ የልጅ ልጁ ዘጠነኛው ሐሰን የሐሰን
ልጅ ሐሚድና የሐሚድ ልጅ መሐመድ. የስማቸው አጠራር በትክክል
የእስላም ስም ሆኖ ይገኛል።
እነዚህን ከክርስቲያንነት ወደ እስላምነት ያዞራቸው የሼኽ አሊና
የሼኽ አሊ ተወላጆች የሆኑት ከአረብ አገር መጥተው በእምበረሚ
የሰፈሩት አድ ሼኽ --የሽክ ቤት የተባሉት መምህራን ነበሩ። ከነዚህም
መካከል የሼኽ አሊ ልጅ ሼኽ መሐመድ በጣም የተከበረ ነበር። በጊዜው
በሰራው የጽድቅና የትሩፋት ተግባር በባሌ እንዳለው እንደ ሼኽ ሁሴን
በእምበረም በሚገኘው መቃብሩ ቦታ ላይ እየተሰበሰቡ በየአመቱ ትልቅ
በአል ይከበራል። የርሱም የጻድቅነት ስም ከታች ከቆላው ከምጥዋ፣
ከሰሐጢ፣ ከዶጋሊ ጀምሮ እስከ ከረን እስከ ሱዳን ወሰን ድረስ የታወቀና
የተከበረ ነው [ዓፄ ዮሐንስ የኢትዮዽያ አንድነት ፣ተክለፃድቅ ሞክሪያ፡ገጽ
105] ”ከላይ የቀረበው ጽሑፍ በሰሜኑ በሃገራችን የክርስታናዊ በሕልና
እምነት ተጽኖ በሚበዛበት አካባቢዎች ሳይቀር የጀበርታ መምህራን
ያደረጉትንሰላማዊ እንቅስቃሴ ተክለፃዲቅ ሞክሪያ በኢትዮዽያ የአረብጦር
ባይዘምትባትም በማለት ገልጾታል፣ ሆኖም ይህ ሃቅ እና እውነታ
ለክርስቲያን ዓፄዎች አልተዋጠላቸውም በእስልምና ላይ በቅናት በንዴትና
በጥላቻ የተለያዩ መሰናክሎች ማቀብ እና አዋጆች እስልምናን በተቀበሉ
የሴሜን ሃገራችን ሙስሊም ዜጎች ላይ ደነገጉ። “ሃይማኖቱ በንጉስ
አዎጅ ተሰረዘ። እንዲሁም በጎንደር፣ በትግራይና፣ በሸዋ የክርስቲያን
ሃገሮች በዘልማድ ጀበርቲ ተብለው የሚታወቁ የአማራ የአገውና የትግሬ
ሙስሊሞች የመሬት ባለቤቶች እንዳይ ሆኑ፣በመንግስት ስልጣንና
ሥራእንዳይሳተፉ፣ የአምልኮ ቦታና ቤትም እንዳይኖራቸው ተደረጉ።
[የኢትዮዽያ ታሪካዊ መሠረቶችና መሣሪያዎች፣ ፕሮፌሰር ላዽሶ፣ገጽ
52 ] ”
አሁን ደግሞ ጀበርታዎች በሁለተኛ ነበር በደቡብ ምስራቅ በዘይላ
በር በማድረግ ወደ ሐርላ ምድር ማህበረሰብ እና የተለያዩ ጎሳዎች
የተንቀሳቀሱበትና እስላማዊው ተልዕኳቸውን የተውጡብትን ዝርዝር
መረጃዎች እንመለከታለን።

-27-

ዚታሪኽዚኛ በስማ

ከ 1273 - 1331 የኖረው የአረቡ አለም የጂኦግራፊ ባለሞያና
ፀሐፊ የሶሪያው ተወላጅ
ኢብኑ ሰይድ የሙስሊሙን አገርና ግዛት
በሚዳስሰው መፅሐፍ Geographie d Aboulfida በሚለው ጥንታዊው
የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ግዛት በተመለከተ ያቀረበው ጽሁፍ ከአረበኛ ወደ
እንግሊዘኛ Trimingham J.s Islam in Ethioppia በሚለው ጸሐፊው ኢብኑ
ሰይድ ስለ ጀበርታዋች ግዛት እናኑሯቸው እንደ ሚከተለው አቅርቧል
“That the region is also called Jeberta (Jebrti) its population, who are
Muslim, are very mixed. The City is situated up on an elevated place and
below it is avally through which flow a little stream. The Royal palace
and citadel are built up on a hill. The Country is fertile since it rains
almost every night and the inhabitants cultivated banana and sugarcane”
[የአርጎባ ህዝብ መነሻ የማንነት ግንዛቤ፣ገጽ 24]
ሐርላ ፣ በሀረርጌ ደጋማው ክፍል ከለጋ ኦዳ ዋሻ፣በሲድሞ ከሻቤ
ዋሻበድንጋይ ላይ ተስለው የተገኙ ጥንታዊ የእንስሳትና የሰዎች እንዲሁም
በደቡብ ሸዋ በአርሲና በሀረርጌ ደጋ በብዙ ስፍራዎች የሚገኙ ተክል
የመቃብር ድንጋ ይሐውልቶች በጥንታዊ ግብፃውያን፣ግሪኮች፣ሮማውይንና
አረቦች ሆነ በአክሱማዊያን በቀጥታ ባልተደረሱ የደቡብና የመሃል
በኢትዮዽያ ክልሎች ቢያንስ ገና ከዛሬ 4000--5000 ዓመታት በፊት
ገደማ ጀምሮ በእንስሳት እርባታ በእርሻና በዕደ ጥበብ ተግባር የተሰማሩና
በአዋማዊ ሃይማኖቶች የተደራጁ ብዙ ጥንታዊ የሐርላና የሐዲያ ተዛማጅና
አጎራባች ህዝቦች ይኖሩባቸው እንደነበር በግልጽ ያሳያሉ [የኢትዮዽያዊነት
ታሪካዊ መሰረቶችና መስሣሪያዎች፣ፕሮፌሰር ላዽሶ፣ገጽ 96-97]
“በተለይ በሀረርጌ የአካባቢ ነዋሪዎች በትውፊታዊ ግንዛቤያቸው
የጥንቱ የሀርላ ህዝቦች በሚል ጥቅል ስያሜ ይጠራቸዋል በማለት
ብራው ካምፐርን በመጥቀስ ዶ/ር ላዺሶ ሲያስቀምጡ ይህ ህዝብ
በአርኪኦሎጂ፣በታሪክና በትውፊት መረጃዎች መሰረት ከደቡብ በኢትዮዽያ
ጥንታዊ ህዝቦች አንዱ በዘር በቋንቋና በሃይማኖት በደቡብ ምስራቅ
ከዛሬው ሀረሪ / አደሬ / ህዝብ ጋር የቀረበ ታሪካዊ አንድነት ያለው
የሀርላ ህዝብ ነው [ሴረ የስልጤ ህዝብ ታሪክ ባሕል ቋንቋ ከ 886 1993 ፣በከይረዲን ተዘራ፣ገጽ 26]
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ከላይ ለመመልከት እንደ ተሞከረው የመጀመሪያ ፈርቀዳጅ
በደቡብ ምስራቅ የዛሬው የኢትዮዽያ አካል የሆነው ትናንት ቅድመ
ታሪክም ሆነድህረ ታርክ በተለያዩ የጽሁፍ፣የፖሌኦንቶሎጅና የስነ
ቁፋሮ መረጃዎች እንደ ሚያመለክተው የመጀመሪያው የድቡብ ምስራቅ
ስልጣኔ የሚጀምረው በሃርላ ማህበረሰብ እና ታሪክ ላይ ነው። ሃርላዎች
ከዋሻ ውስጥ ኑሮ ወደ ቤት ግንባታ ከእንስስት አደን ወደ ለማዳ
የቤት እንስሳት አላማጆችና የመጀመሪያ ምግብ የሚበላና የማይበላውን
የለዩልን ቀደምትአባቶቻችን ናቸው። ሃርላዎች ከተፈጥሮ አምላኪ ወደ
አሃዳዊ ፈጣሪ አምላክ እምነት ከሃርላው ምድር ፍትለፊት ከሚታየው
ከቀይባሕር ከሚያዋስኑት ከመካከለኛው ምሥራቅ በቀይ ባሕር
አድርጎ በዜይላና በበርበራ መግቢያ በሮች ወደ ሃርላ መሃል ምድር
በስደተኞች፣በጀበርታነጋዴዎችና ምሁራን አማካይነት የእስልምና ጥሪ
የተቀበሉት እና ብሎም የተደራጀ እስላማዊ መንግስት ምስረታ የበቁት።
“የሃርላ ህዝብ የሀረር ህዝብ አባላት ናቸው ተብለው የሚታመኑት
ሼኽ አባዲር ምሆኑ የተለያዩ የአረብ ሙስሊም የሃይማኖት መምህራን
ወደ ጥንታዊው የሙስሊም ማህበረሰቦች በተለያዩ ወቅቶች ይገቡ
እንደነበርም ቹሩሊ እና ብራው ካምፐር ይገልጻሉ።
ከጥንት እስልምና መስፋፋት ከጀመረ ወዲህ አረቦች በሀረር
ሥልጣኔ በመሳብ ከጥንታዊ ደቡብ ምስራቅ ኢትዮዽያ ማህበረሰቦች ጋር
ተቀላቅለው መኖር ጀምረዎል። ከላይ የተገለጸው መረጃ እንደሚጠቁመው
የሃርላ ሕዝብ አባት እንደ ሚሆኑ የሚነገረው እስማኢል ጀበርቲ ለአፋር
ለኦጋዴን ሶማሌዎችም የዘርግንድ መሰረትና ቸው። [ሴረ የስልጤ
ሕዝብ፣ በከይረዲን ተዘራ፣ገጽ 24-25]”
ለሃርላው ጥንታዊ ነባር ማህበረስብ የተለያዩ ስልጣኔዎችና የነቢይ
መሐመድ (ሰ.ዐ.ወ) የእስልምና ጥሪ ምስራቃዊው መግቢያ በር በዜይላ
መሆኑን አብዛኛው የታሪክና የተጓዥ መንገደኞች ጸሐፊያን በተለያዩ
ዘመናት ዘግበዋል በዚህ መሰረት ታዋቂው የታሪክ ጸሐፊ አህመድ ቢኒ
ዓሊ አብዱል ቃዲር ቢኒ መሐመድ አልመቅሪዚ የተባሉ ስለ ጀበርታ
አካባቢዎች በየት ስፍራ እንደ ተቆረቆረ የሚከተለውን ያስነብበናል
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“ አል ኢል ማም ቢ አኽባሪ መንቢአርዲ ሐበሻን ሚን መሉኪል
ኢስላም ወይም በአማረኛው በአበሻም ድር የነገሱ ሙስሊም ነገስታት
ታሪክ በሚለው መጽሐፋቸው ከክርስትያኖች ጋር ቅዱስ ጦርነት
በማካሄድ የተመሠረቱ የአበሻ መንግስታት በሚል ርዕስ ሥር ከገጽ
9 ጀምሮ የሚከተለውን አስፍረዋል ይህ መንግስት ከቁሬሽ ጎሳ
የተመሰረተ የመንግስት መሆኑ መታወቅ አለበት። አንዳንድ ሰዎች
ከበኒ አብዱልቃደር ጎሳ የተመሰረተመንግስት ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ
ከበኒ ሐሺም ኡቄይልቢኒ አቡጣሊብ ጎሣ የተመሰረተ ነው ይላሉ።
የሆነ ሆኖከአረቢያ የመጡ ጎሣዎች ጀብራ ከምትባል ሥፍራ አርፈው
ነበር። እቺ ጀብራተብላ የተጠቀሰችዋ መሬት በዘይላ የምትገኝ ዛሬ
ጀበርቲተብላ የምትጠራዋ ሥፍራ ነች። እዛም ሆነው የኢፋትን መንግስት
መሰረቱ።ሰዎቹም በጣም የሚወደዱ በቅን ምግባራቸው የታወቁ ሰዎች
ነበሩ። ከነሱም መካከል ኢፋትንና አካባቢውን እንድያስተዳድር በአበሻ
አፄ የተሾሙት ዑመር ለሸማዕ (*ኡመር ወላስማ*) ይገኙበታል። እኚህም
ሰው ለረጅም ጊዜ በመልካም ሁኔታ ሕዝቡን ሲያስተዳድሩ ከቆዩ በኋላ
ኃይላቸውን አጠናክረው ሠራዊታቸውን በሚገባ አደራጁ። በመጨረሻም
እሳቸው ሲሞቱ አራት ወይም አምስት ልጆች ስለ ነበራቸው ሁሉም
ተራ በተራሲነግሱ በጥሩ ሁኔታ ሕዝብን አስተዳድረዋል። የመጨረሻው
አስተዳዳሪም ሠብሩዲን መሐመድ ቢኒ ዑመርሊሽማዕ ይባላል ነበር
በማለት አልመቅሪዚ ሐተታ ይጠቃልላል። [Almanhal ገጽ 254]„
ከላይ በቀረበው ዘገባ አልመቅሪዚ ወሳኝ የሆኑ ጠቃሚ መረጃዎችን
ለትውልድ ጽፎ አሳልፎልናል በጀበርታ ወይም ጀበርቲ ዋናው መግቢያ
በር በዘይላ መሆኑን ነገርግን የመቅረዚ እዛው (ዜይላዕ) ሆነው
የኢፋትንመንግስት መሰረቱ የሚለው የኢፋት መንግስት የተመሰረተው
ሸዋ ውስጥ እንጂ ዘይላዕ ላይ እንዳልሆነ ሁላችንም የምንገነዘብ ነው።
ከዚህ በተጨማሪም በሼኽ መሐመድ ጠይብ ኢብኑ መሐመድ
(ኢትዮዽያ ወል ኡርበቲ ወል ኢስላም ኢብረታሪህ) የእስልምና ሃይማኖት
መንግስትና ስልጣኔ ዕድገትና ዓለም ቀፍዊ መስፋፋት የኢትዮዽያ
ሙስሊሞችን ተሳትፎና የድል አስተዋጾ እንደዚሁም የኢትዮጵያና
የአረብ ሕዝቦች ታሪካዊ ግንኙነት ላይ ባደረገው ሰፊጥናታዊ ምርምር
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ከመካ የመኽዙማይት ጎሳ ተወላጆች ቀይ ባሕርን በፈለሳ ተሻግረውና
በዜይላ የወደብ በር ወደ መሀል ኢትዮጵያ ገብተው የማዕከላዊ መቀመጫ
ጀበርት ህዝቡ ደግሞ ጀበርቲ በመባል የሚታወቀንውን በኢትዮጵያ
የመጀመሪያውን ሱልጣኔት እስላማዊ የማህበረሰብ ግዛት እንደ መሰረቱ
ጽፏል [በኢትዮጵያ የማኽዙማይትና የሃሺማይት ወላስማ ስርወ-መንግስት
ስልጣኔና ታሪክ፣ገጽ 25]
ከላይ በተጠቀሰው ጽሁፍ ደራሲው ሼኽ መሐመድ ጠይብ
ጀበርት የሚለውን ሲተነትኑ፣ጀበርቲ የሚል የማንነት መለያ መጠሪያ
የሚታወቁትና በእምነት ፣በስፍራ፣ በቋንቋ፣በምጣኔ ሃብት፣በባሕል
የተቀላቀሉ የኢትዮ-አረብ
ሙስሊሞች ማዕከላዊ መቀመጫ ጀበርት
(ገበርት) በማድረግ ከመሀል ወደ ደቡብና ሰሜን የሀገሪቱ ክፍሎች
የእስልምና
ሃይማኖትመንግስትና
ስልጣኔን
በሰላማዊ
መንገድ
አስፋፍተዋል። በአገር ውስጥ ካደረጉት የሙስሊም እስላማዊ የማኽዙም
ሸዋ ሱልጣኔት መንግስትና ህዝብ በዘመኑ እስከ ካይሮና ኢራቅ ድረስ
የንግድ ልውውጥ በማድረግ ለዓለም ዓቀፍ የንግድ ሥራ ዕድገት ያደረገው
አስተዋጾ በዝርዝር አስቀምጧል [ ገጽ 25 ፣እንደላይኛው]
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1.4.19ኛው ክፍለ ዘመን እ.ኤ.አ 1860ዎች
ከ400 ተማሪ (ደረሰዎች) ያስተማሩ እንስት ከቢር
እና ታላቅ ሴት የሀረር የእስልምና ምሁር
አመቱላ አብዱረህማን ኢብን ኡመር ፈቅህ አባታቸው ፈቅህ
አብዱረህማን የታወቁ የእስልምና ምሁርና ፈቅህ ነበሩ :: አባታቸው
ያስተምሩ እንደነበረና አመቱላ ከአባታቸው ስር ለመማርና ለመቅራት
ጥሩ እድል በማግኘት ትልቅ ቦታ ለመድረስ የበቁ ምሁር ከመሆን
በተጨማሪም በቃላቸው የመያዝና የማስታወስ ብቃት ነበራቸው
የማስታወስ ችሎታቸው አባታቸው ሲያስተምሩ በመሃል አንዳንድ
ጥቃቅን ስተትም ቢሆን የማረም ብቃት ነበረቸው:: አባታቸው ፈቅህ
አብዱረህማን በእድሜ መግፋት በሚመጣ አንዳንድ የመዘንጋት
(የመርሳት) የልጃቸው አመቱላ በመረጃ መተንተንና አባታቸውን በመማር
ማስተማር ይረዱ ነበር:: አይ (እናት) አመቱላ አባታቸው ከሞቱ በኋላ
የእስልምናን ሃይምኖታዊ ትምህርት የማስተማር የበለጠ አጠናክረው
ቀጠሉ:: አባታቸው ፈቅህ መጸሐፍቶችን ጽፈዋል:: አባታቸው መጸሐፍ
እየጻፉ ሳለ የጀመሩትን መጸሐፍ ሳይጨርሱ በመሐል ይሞታሉ::
አመቱላ በአባታቸው የተጀመረው መጸሐፍ
የጎደለውን ቀሪውን
በመሙላቱ መጸሐፉን እንዲጠናቀቅ የላቀ ችሎታቸውን አስመስክረዋል::
አይ አመቱላ የመማር ማስተማር ከ400 ደረሳዎች በተለያዩ ፈረቃ
አብዛኛው ወንዶች ጢቂት ሴቶችን ያስተምሩ ነበር:: በተለይም በመግሪብ
እስከ ኢሻይ ሰአታት ባሉ ገበሬዎች ከእርሻ ስራ ከተመለሱ በኋላ ባለው
ጊዜም ነበር የሚያስተምሩት:: ጊዲር ነደባ ላይ ተቀምጠው በመሐል
በጨርቅ መጋረጃ በመጋረድ ያስተምሩ እንደነበር ይነገራል:: አመቱላ
በጋብቻ የተሳሰረችው እንደ አመቱላ በእስልምና ሃይማኖታዊ ትምህርት
ትልቅ ችሎታ የነበራቸው መጻሐፍ የጻፉ አሊም አብዱሊሂ ቢን አህመድ
ቢን ኡመር ቢን አህመድን ነው በዚህ የኒካህ የጋብቻ ትስስር ላይ
በምስክርነት ከተገኙት መካከል አንዱና በኒካህ ወረቅት ላይ ስማቸው
የተጻፈው የአሚር አብዱላሂ አባት አሚር ሙሑመድ ቢን አብዱሸኩር
ናቸው:: አይ አመቱላ በዚህ ትዳር ወደ ስድስት ልጆች ሲወልዱ ሶስቱ
በጨለንቆ ጦርነት አልተመለሱም በህይወት ከሰሳቸው ጋር ከቆዩት
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1- መይሙና አብዱላሂ
2- አህመድ አብዱላሂ
3- አቡበከር አብዱላሂ ሲሆኑ በቁጥር 2- አህመድ ሀረር ጁማ
ሰግድው ሲመለሱ በአንድ ጥጋበኛ የሚንሊክ አሽከር የአህመድን ነጭ
ኮፊያ አነጣጥሬ እተኩሳለሁኝ በሚል ተኩሶ አህመድን ገደለው:: ለአመቱላ
በህይወት ዝርያን ያስቀጠሉት በቁጥር 3 በአቡበከር ቢን አብድላሂ ትዳር
ከዜይነባ 34 ኢብራሂም በመመስረት በተለምዶ የተባላሊ ቤተሰቦችን
ስምንቱን ይወልዳሉ (ከነዚህም ሼኽ አብዱረህማን ተባላሊ ሼኽ መሐመድ
ተባላሊ ቤተሰቦች) የአይ አመቱላ የልጅ ልጅ መሆናቸው ነው::
ከቢር አይ አመቱላ የጻፋቸው መጸሐፍት አይነት
1- ፊቅሂ እና ተውሂድ አንድ ላይ
2- ሰለዋት
3- ሐዲስ
4- ስለ ጁማ ቀን ሰላት ስርዓት
5- አቂዳ (ተውሂድ)
6- አባታቸው ጀምረው ያልጨረሱትን አመቱላ አሟልተው አገ
ባደው የጻፉት ናቸው::
የአይ አመቱላ ሞተው የተቀበሩት ሀረር አውአብዳል የመቃብር
ቦታ ሲሆን የተቀበሩትም ከአሚር አብዳል በስተቀኝ መግቢያው በር
አጠገብ ነው:: እኔ ኑረዲን በ2007 እኤአ የአይ አመቱላ ቤተሰብ::
አመቱላ የተቀበሩበትን ቦታ:: የጻፍቱን መጸሐፍ እና ታሪካቸውን
ለማጥናት እንዲሁም [ወ/ሮ ሙና አቡበከር (ዶ/ር)] የአመቱላን ስራ
ለአለም ከስተዋወቀች ጋር ተገናኝቼ መረጃዎችን ለማግኘት ችያለሁኝ::
በአጠቃላይ በዚህ ጽሁፍና ጥናት እስልምና ምእራብዊያን በተሳሳተ
እይታ "ሴቶችን ይጨቁናል" ብለው ቅጥፈት መሆኑን ገሐድ ያደረገ
ነው:: በ19ኛው ክ/ዘመን ሀረር በእስልምና ሐገር ላይ ሴቶች እንደ ወንዶች
ማስተማር የቻሉበት የጾትና የሙያ እኩልነትን የያረጋገጠ እንደ
የሙስሊሙ ማህበረሰብ መረጃ ሆኖ ለዓለም ቀርቦልናል::
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2. መንግስትነት
2.1. የጥንታዊዉ የኢትዮጵያ ሱጣኔት ኢስላማዊ
የፖለቲካ የስልጣንና ሹመት
በኑረዲን አብደላ
በጥንታዊ የኢትዮጵያ እስላማዊ ግዛት እና አስተዳደር መዋቅር
የሥልጣን እርከኖች የሹምት ኃላፊነት
በወድ ቢን ሒሻም አል መኽዙሚ 896 እኤአ የተመሰረተው
በሸዋና በሀረር እስላማዊ መንግስት አስተዳደር፤ እስላማዊ ህግ (ሸሪያ)
በመመርኮዝ የስልጣንና የፖለቲካ እርከን ሹመት በደንብ ተጠንናክሮ
እንዲዳብር በጽሁፍ ደረጃ በሰነድ የተመዘገበው በተግባር የተተገበረው
በአሚር ሰዓደዲን ዘመን እኤአ 1385-1415
[በሰዓደዲን አምባ በሕል
መሰረት አሚር በሚል መጠረያ የሚታወቀው ሰው ከሱልጣኑ የላቀ
ተሰሚነትና ስልጣን ነበረው:: ኢማም አህመድ: አበሻን የማቅናት ዘመቻ:
ሸሃበዲን አህመድ ቢን አብዱልቃዲር አረብ ፈቅህ ገጽ: 32]
•

አሚር (ልዑል):- ከተለያዮ የሙስሊም ጎሳዎች በአንድ ሹራ
(ስምምነት)ለመሰረቱት መንግስት የተመረጠ ወይም የተደገፈ
በተለያዩ በሕል ወይንም ቋንቋ ያላቸው ቤሄሮች (ጎሳ) በጋራ
ወይንም በአብዛኛው ጎሳ ስምምነት የሚፈጥሩት በጋራ መሬት
እና በጋራ ሃገር ነው:: አሚሩ ጦርነት ማዘዝ ይችላል:: ወደፊት
እንዲገፉ ያደርጋል ወይንም ወደ ኋላ እንዲያፉገፍጉ አሚሩ
ያስደርጋል:: የአሚሩ ገቢ ከከተማና ከገጠር ከሚገኘው ከእርሻና
ንግድ ገቢ ይሰበስባል፡፡
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•

ሱልጣን (ለሁሉ የበላይ):- ይህ ሹመት በአንዳንድ ቦታዎች
የሱልጣን ሹመት ከአሚር ሹመት ጋር እኩል ሆኖ የሚያገለግል
ሆኖ እናገኘዎለን ነገር ግን አብዛኛው ከ1245-70 እኤ የተጠናከረው
የኡመር ወለስማ ስርዎ መንግስት ዝርያዎች ከዚህ የሚዛመዱት
በሱልጣን ማርዕግ የተሾሙ ናቸው፤ ሆኖም አሚሩ ካለ ሱልጣን
የአሚሩ ታዛዥና አገልጋይ ነው:: የሱልጣኑ ኃላፊነት ገቢን
ይቆጣጠራል:: ወታደሩን ይቀልባል:: ዘካን(በእስልምና የተደነገገ
ለድኃ የሚሰበሰብ ገንዘብ) ይሰበስባል ያከፋፍላል (ዘካ መሪ
ለሱልጣን ይረዳል በየቦታው ያከናውናል) ::

•

ወዚር (ወዚሮች):- የተለያዩ
በእውቀት በችሎታ አሚሩን
ወይንም ሱልጣንን የሚያማክሩ ምሁራን፣ ጀግኖች አማካሪዎች
ናቸው:: የዘካን ስራንም ዘካ መሪ ጋር በመሆን ይሰራሉ ገቢንም
ያዳብራሉ(ወዚርል ማል) ::

•

ገራድ (ገራዶች):- የመከላከያ ኃይልን በሚመለከት ሃላፊነት
ለግለሰብ የሚሰጥ በጀግንነት አኩሪ ስራ ለሰራ የሚሰጥ ሹመት
ነው:: እእያንዳንዱ ሰፈር ሆነ መንደር ገራድ አለው:: የገራድ
ብቃት በጦር ብቃት: በእግረኛ ጦር ብቃት በመውጋትና በማዎጋት
ጀብዱ ጦር በመምራት የተዋጣለት ብቃት ባጠቃላይ ገራድ
የግዛቱ የባላባት የጦር አለቃ ሹም ማለት ነው::

•

ዶጊኝ:ከትላልቅ ከተማ
ወደ ትናንሽ ከተማና
ወረዳ
የሥልጣን ሰንሰለት ሲዘረጋ ዶጊኝ ከከተማ ውጪ ያለው ወረዳ
የሚያስተዳድሩ በአሚሩ ወይንም በሱልጣኑ የተሾሙና ተጠሪንቱ
ለአሚር የሆኑ ናችው:: በወረዳዋች የተነሱትን ችግሮች ለአሚሩ
ያደርሳል:: የጠላት ወረራ ከመጣ በቶሎ ለአሚሩ ያሳውቃል::
ዶጊኝ ማለት በገጠር መንደሮች በአሚሩ የተሾመ ገዢ ማለት
ለዚህ ዶጊኝ በገጠር ወረዳዎች የአሚሩ አይን ነው የሚባለው::
የዶጊኝ መስፈርትና በቂ የእስልምና ትምህርት ችሎታ ያለውና
ማንበብና መጻፍ በቂ የአረበኛና የአጀሚ ቋንቋ ችሎታ ያለው::
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•

ደሚን :- በአንድ መስተዳደር አካባቢ ውስጥ በንኡስ ወረዳዎችና
ገጠር መንደሮች የሚያስተዳድር መሪ ነው:: ደሚን የአንድ ጎሳ
(ብሄር) መሪ ሊሆን ይችላል:: ደሚን በመስፈርት በአካባቢው ህዝብ
ሲመረጥ ብቃት የሚሆነው በመሪነቱ: በአርአያነቱ: በፍትሃዊነቱ:
አስተዋይ ዲፕሎማት በዚህ ችሎታው ሲመርጡ አሚሩ እውቅና
በመስጠት ሹመቱን ያጸድቃል ለዚህ ሹመት ማጽደቂያ ከአሚሩ
ለደሚኑ ትልቅ የእርሻ መሬት በስጦታ ይሸልመዋል::

•

መላቅ :- የአንድ ክፍለ ከተማ ወይም የአንድ ሰፈር ሹም ሲሆን
በተለይም የሹመቱ ትኩረት የሚሆነው በልማት መስክ በመሬት:
በውኃ: ግብር ወዘተ ህዝብን ከልማት ጋር የሚያገናኝ ሹመት
ሲሆን የዚህ ሹመት የጸደቀ ሰው አሚሩ ለደሚን ከተሰጠው 1/2
መሬት በአሚሩ በግል ይሰጠዋል::

•

አቦኝ :- በግዛቱ ባላባት የሹመት ወራሽ ለመሆን የሚችል ለአ
ቅማአዳም የደረሰ ወንድ ልጅ አሚሩ ወይንም ሱልጣኑ ከሌለው
የአሚሩን ወንድም ወንድ ልጅ ወይም የአሚሩን እህት ወንድ
ልጆች ለመሾም የስልጣን ወራሽነት (ርክክብ) ስልጣን የሚተላ
ለፍበት መስመር ለመጠበቅ የሚሰጥ ስያሜ ነው:: በሌላ አነጋ
ገር አልጋ ወራሽ የሆነው ከወላጆቹ ሳይሆን አልጋውን የተረ
ከበው ከአጎቱ መሆኑን ለማሳየት አቦኝ (ለምሳሌ አቦኝ ኑረዲን
ተብሎ ) ይሾማል:: በክርስቲያን ታሪክ ጸሐፊያን አቦኝ የሚለ
ውን ሹመት አቡን በማለት ይጽፉታል::

•

ጎይታ:- በአንድ በተወሰነ ጉዳይ ላይ የተሾመ (master) አለቃ
የተሾመ ሙሉ መሪ ወይንም የበላይ አዛዥ ነው:: ጎይታም
(ጎፍታም) አንድ ነው

•

ኡጋዝ :- በሶማሌና በአፋር ማህበረሰብ በእስልምና መንግስት
ስር የተደራጀ
አካባቢያቸውን ወይም አገራቸውን ከጠላት
ሐይማኖታቸውን: በሕላቸውን: ህዝባቸውን ለመጠበቅ በኡጋዝ
ወታደራዊ ስር የሚሰባሰብ ነው:: ወታደራዊ አደራጃጀታቸው
ኡጋዝ ...ዱሪ(መኮንን)....አስከር(ወታደር)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

መለሳይ (ጎባድ በአፋረኛ)
አውራይ (የነገስታት ወንድ ወልጆቻቸውን)
ባቲ (ባቲያ) የነገስታት ሴት ልጆቻቸውን
ገርዳስ (ጸሃፊ)መረጃ ክፍል
ፈቅህ (የሸሪያ ህግ ተንተኝ)
ዲዋንሹም
ኢማም
ሼኽ
ቃዲ
ሙአዚን
ከቢር
ሸሪፍ
ወዘተ.....

ከዝህ በላይ የተዘረዘሩ የስልጣንና የሹመት ዓይነቶች ከዝህ በፊት
በበሕል ቢሮ ከተጠኑት ጋር መጠነኛ ልዩነት ያላቸው ቢሆንም የአርትኦት
ሥራው ሰሠራ አልተስተካከለም ምክንያቱም ተጨማሪ ጥናት ለማድረግ
በር ከፋች ስለሆነ አርታኢው እንዳለ መቅረቡን መርጧል፡፡
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2.2. የጥንታዊዉ (የኢትዮጵያ) የእስልምና መን
ግስት መቀመጫ ሃገርና ዋና ከተማዎች
ከ896-1415 እኤአ የሸዋዉ ሱልጣኔት መቀመጫ ይፋት ላይ
ነበር
1415-1521 እኤአ የአዳል ሱልጣኔት = ደከር
(ከሸዋዉ ኢፋት ወደ ደከር በአሚር ሰዓደዲን ሽግግር ተደረገ )
በ1521 የአዳል ሱልጣኔት መቀመጫ ከደከር ወደ ሀረር በሱልጣን
አቡበከር ኢብን መሐመድ ሽግግር ተደረገ
በ1529 ከሀረር ወደ ጎንደር ደንቢያ በኢማም አህመድ አልጋዚ
ሽግግር ተደረገ
በ1543 ከኢማሙ ህልፈት በሃሏ በባሌቤቱ ድልወንበራና በአሚር
ኑር የአዳል ሱልጣኔት መቀመጫ ወደ ሀረር ከተማ ተመለሰ
በ1577 - 1647 የአዳል ሱልጣኔት መቀመጫ ወደ አውሳ (አፋር)
ሽግግር ተድርጓል ሽግግሩን ያደረገው ኢማም መሐመድ ኻሚሳ (5ኛ)
ወይንም ኢማም መሐመድ ጃሳ አማካኝነት ነበር::
1647 - 1887 ከአፋር አውሳ ወደ ሀረር ከተማ ሀረር ኤምሬት
በአሚር አሊወድ በ1647 ሽግግሩ ወደ ሀረር ተከናውናል::
ስለዚህ በኢትዮጵያ በጥንታዉዊ እስላማዊ አካባቢ መንግስቱ
ዋና መቀመጫ ሆነው
ያገለገሉ ዋና ከተማዎች ኢፋት፣ ደከር፣
ሀረር፣ደንቢያ፣አውሳ በመፈራረቅ ሆነው አገልግለዋል::
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2.3. የኢጣሊያ የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ
ዶክተር ኢንሪኮ ቼሩሊ ምርምርና በሀረር ከተማ ያሳረ
ፈው አሻራ (በኑረዲን አብደላ)
E.Cerulli, Documenti Arabi per La Storia Dell Ethiopia
Enrico Cerulli born in Naples Italiya February 15, 1898 and died
September 19, 1988 in Rome Italiya he was an Italian scholar and
Ethiopian studies, a governor and diplomats.
በሀረር ከተማ የተገኝው በአረበኛ በተፃፈው ሰነድ በ1936 ዓመተ
ልደት በሀረር ከተማ በኢጣሊያዊ ምሁር በዶክተር ቼሩሊ በተገኘው የሸዋ
እስላማዊ መንግስት እኤአ 896-1285 የኢትዮጵያ የመኽዙማይትና
የሃሽማይት ዋላስማ ሥርዎ መንግስታትና ሱልጣኔቶችን በደቡብ
ኢትዮጵያ የመሰረቱት ከመካ የመጡ የቁረይሽ አረብ ነገድ በቅደም
ተከተል ማኽዙማይትና ሃሽማይት የተሰኙ ሁለት ጎሳዎች ተወላጆች
ናቸው:: ከላይ በተጠቀሰው በዶክተር ቼሩሊ ጥናት እንደተባለው ከመካ
የተወሰኑ የመኽዙማይት ጎሳ ተወላጅ በኸሊፋ ኡመር ዘመን (634-644)
ቀይ በሕርን በፍለሳ ተሻገረና በዘይላ በር ወደ መሀል ኢትዮጵያ ገብተው
ከጊዜ በኋላ እኤ በ896 በሐርላው ሴማዊ ምድር የኢትዮጵያን የመጀመሪያ
እስላማዊ የሸዋ ሥርዎ መንግሥት ሱልጣኔት መስርተው እስከ 1285
ድረስ ለ400 ዓመታት እንዳስተዳደሩ ተረጋግጧል [የኢትዮዽያዊነት
ታሪካዊ መሰረቶችና መሣርያዎች : ገጽ 215-216]
በመሀል በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ የእነዚህ ሙስሊም አገሮችና
መንግስታትን የታሪክ ምንጭና መነሻ በሚመለከት አንደኛ በ20ኛው ምዕተ
ዓመት መጀመሪያ ታዋቂ የኢጣሊያ የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪና
ጸሐፊ ዶክተር ኢንሪኮ ቼሩሊ እኤአ ከ896-1285 የማኽዙማይትና
ከ1285-1577 የሃሺማይት ወላስማ ማለት ተከታታይ የሸዋና የይፋት
እስላማዊ ሥርዎ መንግስታትን ሱልጣኔቶችንና ሱልጣኖች ክስተት እና
ዕድገት በተመለከተ በአረበኛ ቋንቋ ተጽፈው ከሀረር ጥንታዊ ከተማ
የተገኙ የዜና መዋዕል ሰነዶች መርምሮ
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“The Chronological Repertory of Shoa “ እና “The History of the
Walasma”
በተሰኙት ጥናቶቹ የሱልጣኔቶቹን የሰባት ምዕተ ዓመታት (8961577) እውነተኛ ታሪክ ለዓለምና ለትውልድ ለመጀመሪያ ጊዜ በትክክል
አሳውቋል:: [ገፅ : 212 እንደ ላይኛው]
ኢጣልያዊ ኢንሪኮ ቼሩሊ ከታሪክ ምርምር በተጨማሪም በሀረር
ከተማ የራሱን አሻራ ምልክት ትቶልናል:: በ1930ዎች ወደ ሀረር
የመጣው ቼሩሊ በሴማዊ ቋንቋ ከፍተኛ ችሎታ ከነበራቸው ኢጣሊያውያን
ምህራን ግንባር ቀደሙ ነው:: ከፋሽስቶች ጦር ጋር ወደ ኢትዮጵያ የመጣ
ከመሆኑም በላይ የሀረር አስተዳዳሪ ለመሆን በቅቶ ነበር:: ከኢጣልያ
ወደ ሀረር በመምጣት በግንብ የታጠረችውን ከተማ ሳይነካ በምእራብ
የነበረውን የእርሻ ቦታ
በማስወገድ "ቡቲጋ" ተብሎ የሚጠራውን
የኢጣልያኖች መኖርያና መሥሪያ ቤቶች የሮማውያንን የሕንፃ (ጥበብ)
አሰራር በተከተለ መንገድ አስገንብቷል:: ይህም ጥንታዊነትና ዘመናዊነት
ያላት የሀረር ከተማ በአጭር ጊዜ ጉዞ ከመካከለኛ ክፍለ ዘመን ማለትም
ከቅድመ ኢንዱስትሪ ክፍለ ዘመን ወደ ዘመናዊነት ከተማ ለመሸጋገር
አስችሏል:: በማስቻሉም በአንድ መልክ በሕላዊ በሆነ መንገድ የተሰሩ
አራት ማዕዘን የድንጋይ ቤቶች ከአንድ መንደር ወደ ሌላው መንደር
የሚወስዱ ጠባብ መንገዶችና በርካታ መስጂዶች የሰፈር መለያ ሆነው
የሚያገለግሉ አድባራት ጎብኝንና ነዋሪዎቿን ዘወትር ሲያስደስቱ በሌላ
መልኩ ደግሞ ዘመናዊነትን የሚፈነጥቁ ሕንጻዎችና በሰፋፊ የአስፋልት
መንገዶች ያሉበት አዲሱ ከተማ መኖሩ ዘመናዊነትና ጥንታዊነትን
ያዋሃደች የረጅም ዕድሜ ባለፀጋ ሀረር እንድትመስክር አድርጓታል
[የሀረር አመጽ : ገፅ 62-63]::
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ፎቶ 2 አረብ መስጂድ በመባል የሚታወቅ
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3. መካከለኛ ዘመን
3.1. በረ ሰዕደዲን Country of
SadAdDin የሰዕደዲን አምባ
ሀረር በምስራቅ አፍሪቃ የእስልምና እምነትና ስልጣኔ ማማ
ቁንጮ እንደነበረች ጥንታዊዉ
የታሪክ ድርሳናት በብራና የተጻፉ
የክርስቲያንም ሆነ የሙስሊም የታሪክ ድርሳናት በሰፊውና በብዛት
ሲዘግቡ በተጨማሪም የታሪክ ምሁራን ስለ ሀረር እስልምና ስልጣኔ
በሃገር ውስጥም ሆነ በውጭ ዓለም የሚገኙ ተጓዥ አውሮፖዊያን ሰፋ
ያለ ዘገባ ለዚህ አሁን ለሚገኘው ትውልድ በሰነድ ዘግበው አቆይተውልናል
:: የክርስትና እምነት በአክሱም አድርጎ በኢትዮጵያ እንደተስፋፋ ሁሉ
እስልምና በሃገራችን ኢትዮጵያ የተስፋፋው መነሻውና ከሀረር በማድረግ
ወደ ተቀረው ሃገራችንም ሆነ ወደ ምስራቅ አፍሪቃ ቀንድ ጁብቲም
ሆነ ሶማሊያ የጠበቀና የጠነከረ ጥብቅ ግንኙነት እስልምናን ከማስፋፋት
ከሀረር ጋር እንደነበራቸው ታሪክ በሚገባ ያሰምርበታል:: የሀረር ታሪክ
ማለት የሃገራችንን የሙስሊም ማህበረሰብ (ብሄሮች) የሀረሪ: የአርጎባ:
የኦሮሞ፡ የአፋር: የሶማሌ: የኢሳ: የጉርጉራ: የስልጤ : ወዘተ የእስልምና
መንግስት ስልጣኔ ዋና መቀመጫ ሀረር ወይንም የአዳል ሱልጣኔት
ዋና መቀመጫ መገለጫ አንዱ የሀረር ከተማ ናት:: የሀረር ታሪክን
መካድ እና መፋቅ ማለት ድፍን የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረስብ የዳበረ
ድፍን ስልጣኔን መካድ ማለት ነው:: የዛሬው ርዕሳችን የዚህ የአዳል
ሱልጣኔት ዋና መስራችና የስልጣኔው ፍሬ በምስራቅ አፍሪቃ ገናናው
መሪ እና የአዳል ሱልጣኔት መቀመጫ ከመሃል ሸዋ ኢፋት ወደ ምስራቅ
ሃገራችን ደከር (ሀረር አካባቢ) በሰአደዲና በልጆቹ ተከናወነ:: የታሪክ
ጸሐፊ አህመዲን ጀበል ስለ ሰዓደዲን የሚከተለውን ያስነበናል፤
"በ1397/8 (800 ዓ.ሂ) በኋላ አፄ ወድ በሙስሊሞች ላይ ዘመተ
በርካቶችን ገደለ:: ንብረታቸውንም አጠፋ:: የሙስሊሞችን ሃይማኖታዊ
መጸሐፍ (ኪታቦችን) አቃጠለ:: አብዛኞችን በግድ ክርስትናን እንዲቀበሉ
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አስገደዳቸው::
ከሙስሊም መሪዎች መካከል ሰዓደዲን ብቻ አልገብርም አለ::
በመከካላቸው ጦርነት ቀጠለ:: በተደጋጋሚ ሰዓደዲን ድል ያደርግ
ነበር:: ሰዓደዲን እጅግ ፍትሃዊ የነበረ መሪ ነው:: ዓፄው ከሙስሊሞች
የዘረፋቸውን ንብረቶች ማስመለስ ችላሏል:: ኢማም ኢብኑ ሐጀር አል
አስቀላኒ እንደዘገቡት በአንድ ወቅት ከምርኮ የተገኙ 40,000 ከብቶችን
ሰዓደዲን እጁ ገቡ:: ያንኑ እለት ለራሱ አንድም ሳያስቀር ለዘመናት
ሲዘረፍ ለኖረው ሙስሊም ህዝብ አከፋፍሏል:: ሱልጣን ሰዓደዲን ዘካን
በመንግስት ደረጃ ሰብስቦ ለሚገባቸው አካላትምያከፋፍልም ነበር::
[ኢትዮጵያዊያን ሙስሊሞች ከ615-1700 የጭቆናና የትግል ታሪክ : ገጽ
151]"
አሚር ሰዓደዲን በጣም የተወደደና የተከበረ ሃቀኛ ተምሳሌት የሆነ
መሪ ነበር:: ገናናው ሃበሻን ያቃናው ኢማም አህመድ ቢን ኢብራሂም አል
ጋዚ (ግራኝ አህመድ) ማንኛውንም ደንብና ህግ የሰዓደዲንን በማጣቀስና
ሞዴል አድርጎ የወሰደው ከሰዓደዲን ነበር:: ሰዓደዲን የተወደደውና
የተደነቀበት ልዩ ፍቅርና አክብሮትን ያጎናፀፈው የሸሪያን ህግ በዘመናዊ
መንገድ እንደሚደረገው ተጽፈው ለእያንዳንዱ ባለ ስልጣን ሃላፊ በተግባር
እንዲውል ማስደረግ እንዲሁም የስልጣን ሃላፊነት ዝርዝር ሃልፍነትን
ማሳወቅ ነው::
[The storyteller says: It was the custom in the land of Sad ad-Din that
every Emir had the dignity of ruling and choosing functionaries, and the
right to lead a raiding party a jihad. He had vast forces at his disposal
as by right, while the Sultan had only what the karaj (a tax upon land or
revenue from land) [the conquest of Abyssinia: p 17-18]”
"በሰዓደዲን አምባ በሕል መሰረት አሚር በሚባል መጠሪያ
የሚታወቀው ሰው ከሱልጣኑ የላቀ ተሰሚነትና ስልጣን ነበረው:: ጦርነት
የማወጅ ወረራ የማካሄድ የማስቀደምና የማዝግየት መብት አለው::
አብዛኛውም ሰራዊት በቀጥታ የሚታዘዘው በአሚሩ ነው:: ሱልጣኑ
ከህዝብ በግብር መልክ የሚሰበሰበውን ወረት በማብላት መለስ ሌላ
ተግባር የለውም:: [አበሻን የማቅናት ዘመቻ (ፈቱሕ አል ሐበሽ):ገጽ 32]
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እንግዲህ ከላይ ከየናቸው የ14 ክፍለ ዘመን የድርሳን ጹሁፎች
ላይ በሰዓደዲን የተሰየሙት ስያሜ "The land of Sad ad-Din
“እና በአማረኛው "የሰዓደዲን አምባ"ተብለው የተሰየም ስፍራ በተለያዩ
ጥንታዊዉ የታሪክ ጽሁፍ ድርሳናት ተመዝግበው ለታላቁ መሪ ለሰዓደዲን
የአዳል ህዝብ የተሰጠ መገላጫ ነው:: ለአብነት ታዋቂው የክርስቲያን
ገድል እና ታሪክ ጸሐፊ ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ የሰዓደዲን አምባ ወይንም
የሰዓደዲን ሃገርን እንደሚከተለው አቅርበዋል
"አገሩም በጠቅላላ በሀረር ሱልጣናዊ ግዛት ውስጥ የሚገኘው
የሱማሌና የአዳል አገር በመላው አዳል ወይም ሀረር በመባል ፋንታ
የሰዓደዲን አገር ይባላል:: [የግራኝ አህመድ ወረራ : ገጽ 249]"
ሰዓደዲን ከዓፄ ዳዊት ለጥቆም ከዓፄ ቴድሮስ ቀጥሎ ከዓፄ ይስሃቅ
የጦርነት ትግል ቀጠለ ዳዒዎች ዑለሞች እና ገበሬዎች ከሰዓደዲን ጋር
እስከ መጨረሻው ሊዋደቁ ቃል ኪዳን ገቡ በበርዋ ከተመራው ሠራዊት
ጦርነት ተጀመረ:: ጦርነቱ ሲፋፈም በሽዋል ወር ሰዓደዲን ወደ ዘይላ
ወደብ 43 ሸሸ:: በበሕር ላይ ተከበበ ሆኖም 3ቀን ያህል ታገለ ቅዳሜ
16 ፌብሩዋሪ 1415 ( ዙልሂጃ 6/ 817 ዓ.ሂጅራ ሰዓደዲን ተገደለ፤ ከሱ
ጋር 400 ፉቀሃዎች የሃይማኖት አዎቂዎች አብረው ተሰው [አህመዲን
ጀበል ገጽ 152-153]:: ሰዓደዲን የተገደለው በራሱ ስም በተሰየምው
ዛሬ በሶማሌ ላንድ በሚገኘው ጀዚረቱል ሰዓደዲን (የሰአደዲን ደሴት)
በሚባለው ቦታ በራሱ ደሴት ተገደለ:: (Somali land jazira sadadin )
በዮቱይብ መመልከት ይቻላል::
የካርታ ምንጮች: the conquest of Abyssinia peg: l
ጀዚራ ሰዓደዲን: Almanhal peg: 131
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3.2. ስለ ኢማም አህመድ ኢብራሂም አልጋዚ
(ግራኝ) ባዮግራፊ
ምን ያህል ያውቃሉ ? ይህንን ያውቃሉ?
በኑረዲን አብደላ
••ኢማም አህመድ ኢብራሂም ባለቤቱ ባቲ ድልወንበራ ቢንት አሚር
ማህፉዝ••
••የሐበሻው ንጉሥ ዓፄ ልብነ ድንግል ናኦድ ባለቤቱ ሰብለድንግል ••• የኢማም አህመድ እናት: አይ ሸምሲያ (ሽምሶ)
- የኢማም አህመድ አባት : ገራድ ኢብራሂም
- የኢማም አባትና እናት የወለዳቸው ልጆች ብዛት 6 ናቸው እነሱም
ገራድ አቦኝ : ኢማም አህመድ : መሐመድ : ፍርዶሳ : ነስራ :
ሙኒሳ
- ኢማም አህመድ የተወለደበት ዘመን: 1506 እኤአ
- የተወለደበት ቦታ : በሀረር እና ዜይላ መሐል ሑበት በተባለች ቦታ
ተወለደ
- ኢማም አህመድ 13-14 ዓመት የሐረሩ የወዚር አቦኝ ፈረሰኛ
መኮንን ነበር
- ኢሚም አህመድ 15-19 ዓመት እድሜ ለረጅም ጊዜ ብልሹ የውስጥ
አስተዳደር የሱልጣን አቡበከር አዳል መንግስት ገለበጠ::
- ኢማም አህመድ ለአቅመ አዳም ሲደርስ የዜይላ አሚር ማህፉዝ
ልጅ ባቲ ድልወንበራን አገባ
- በ20-21 ዓመት እድሜ ፊቱን ወደ ውጭ ትግል ወደ ሐበሻ ማቅናት
አዞረ በዚህም የመጀመሪያውን ትልቁን ድል ሹምብራ ኩሬ ላይ
ተቀዳጀ::
- በ22 ዓመት እድሜ በአይፍረስ: በዝሆን በር: በዋሲል እና በአምባጊሼን
የጦር ግንባራት ድልን ተቀዳጀ:: ከታች ይፋት : ባሌ(ዚለህ): አርሲ :
ዱከም : መሃል ሸዋን አቀና
45
- በ23 ዓመቱ ደግሞ ደብረብርሃን ሰልፍ እንዲሁም የዚላህን ሙሉ
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በሙሉ በቁጥጥር ስር በማድርግ አቀናው::
- በ24-25 ዓመቱ እድሜው ከሰሜን ሸዋ ወደ ሰሜን በማቅናት
የስራዬን: የአክሱም የትግራይ አካባቢን አቃናው::
- በ26 ዓመቱ በዛሬው በሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይና አካባቢው በሽሬ:
ወገራ: ጠቅላላው ቤገምድር አቃንቶ የአዳል ሱልጣኔት ዋና መቀመጫ
በደንቢያ ላይ ዋና ማዕከል አደረገ::
- በ27 ዓመት እድሜ ጣና አካባቢ በሙሉ አቃናው
- በ28 ዓመት እድሜ የሰሜኑ በሕረ ነጋሽ: ቀሪውን የኑባ (ሱዳን)
አካባቢዎችን ጨምሮ አቃናው::
- በ34 ዓመት እድሜው የምስራቅ አፍሪቃን አገሮች 5ቱን ሪፑብሊክችን
ጁቡቲን: ሶማሊያን: ኤርትራን: ሱዳን እና ኢትዮጵያን አቃንቶ
ከአደላደለ በኋላ መቀመጫውን በደንቢያ ላይ በማድረግ ከ15 ዓመታት
በላይ በማስተዳደር የመጀመሪያው የምስራቅ አፍሪቃ ዜጋ ሆነ::
~~~ የኢማሙ የስኬት የጦር ኮማንደሮች ~~~
- ወዚር አባስ ቢን ገራድ አቦኝ
- አሚር ጠልሃ ቢን ገራድ ኦቦኝ
- አሚር ኑር ቢን ሙጃሂድ
- መሐመድ ቢን ኢብራሂም ( ወንድሙ)
- አሚር ሑሴይን አጋቱሪ (ድንቅ ጀግና)
- ዘህረቦኝ መሐመድ [( የኢማሙ አጎት ልጅ) በኢ አማኒያን አገር
እስር ቤት ያመለጠ ጀግናና ደዋሮን ነፃ ሲያወጣ የደዋሮ ገዢ የሆነ]
- ኮሽም አቢበከር (በደዋሮ የተሰዋ ጀግና)
- ገራድ አህሙሻ ቢን አህመድ 46
- ገራድ አብዱናስር ( ጀግና የፀና ጀግና የኢማሙ ልዩ አማካሪ
ያለዚህ ጀግና አስተያየት ኢማሙ ውሳኔ አያሳልፍም)
- ሰብረዲን (ቁጡ ኮርማ ተብለው ተስይመዋል ከኢአማኒያን ጋራ
ለመዋጋት እንደ ኮርማ ራሱን መቆጣጠር ይሳነዋል)
- ፈርሸሐም ሱልጣን ቢን አሊ : የመል ጎሳ አባል
- ገራድ ሳዲቅ ቢን አሊ ሽርካ ሲቃና የሽርካ ገዢ የነበረ ::
- ፈርሸሐም ዲን : ከድል በኋላ የሊጋየ ገዢ የነበረ ከኢማሙ
ሞት በኋላ በሙስሊምነቱ የፀና ከነ አሚር ኑር ቢን ሙጃሂድ
ጋር በመሆን ወደ ሙስሊሞች ሐገር ወደ ሰዓደዲን መሬት ሀረር
በመሄድ በዚያው የሞተ ጀግና::
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- አሚር አቡበከር ቀጪን : በዚህ ቅጽል ስማቸው ነው የሚታወ
ቀው ቀጭን ስለነበሩ ጀግናና ፈረሰኛ ነው ትክክልኛ ስማቸው ፈርሸ
ሐም አሊ አውራኢ መሐመድ ቢን አብዱልዋሂድ አሚር አቡበከር
ነው : ከድል በኋላ የእንቁት ገዢ የነበረ የጀግኖች ተምሳሌ ተብለው
የተመሰከረለት ነው::
- ጎይታ ቴድሮስ ቢን አደም የመርሐኖችን ጎሳ ያሰባሰበና ያጠናከረ
ጀግና ::
- ጎሽ ኡመር ከወለጋ ማቅናት በኋላ ገዢ ሆኖ የተሾመ ::
- ተክለ ቢን አግዎ ጀግና
- አህመዲን ቢን ኻሊድ ሀርጋያ ጀግና
- ገራድ ኡስማን ቢን ጀውኃር ከድል በኋላ የጃን ዘለቀ አስተዳዳሪ
- አውረኢ አቦኝ ቢን ኡሱማን ቢን ሱሌይማን ቢን ሱልጣን
መሐመድ ኢብን በድላይ የሰዓደዲን ዝርያ የሆነ ከጀግኖቹም ጀግና
የተመሰከረለት ::
- ቢሻራ ቢን ጎሽ በማያ ማቅናት ዘመቻ ላይ የተሰዋ (ሸሂድ) ጀግና
ከ100 በላይ ጠላቶቹን በተናጠል መጋፈጥ ብቃት ያለው ጀግና
የጀግና ተምሳሌት
~~የኢማም አህመድ የጦር ሜዳ ስምና ዓመት~
አካም .....1524 እኤአ 47
ባዶቄ (ዱከም) ...1528
ሹምብራኩሬ(ደብረዘይት/ሞጆ)..1529
አይፍረስ.....1531
ዝሆንበር.....1531
ዋስል.......1531
አምባግሼን.....1531
ደብረብርሃን ሰልፍ ...1532
ዚላህ(ባሌ)....1532
አክሱም......1533
ስራዬ....1534
ሽሬ.....1535
ወገራ......1535
ቤጌምድር......1535
ጣና.....1536
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ፎቶ 3 ክርስቶፎር ደጋማ

በ1542 እኤአ የአውሮፓ የመስቀል ጦረኞች በንጉሱ ልብነድግል
ጥሪ ለመርዳት ሃበሻ ደረሱ በክርስቶፈር ደጋማ የተመራው የፓርቱጋል
ጦር በ1542 ከኢማም አህመድ ጋር ጦርነት ገጠመ በጦርነቱ ፓርቺጋሎች
ተሽነፉ መሪያቸውም ክርስቶፎር ደጋማ ቆስሎ ተማረከ ኢማም
የተማረከውን ክርስቶፎር እስልምናን እንዲቀበል ምህረት ሊያደርጉለት
ቢያግባቡት ክርስቶፎር በእልህና በትቢት መሳደብና ምራቁን ለመትፋት
ሲቃጣው አንገቱን ቆርጠው ጣሉት::
ምንጭ: -አረብ ፈቅህ
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-የታሪክ አሻራ ኑረዲን አብደላ 2007 ያልታተመ

3.3. የኢማም አህመድ አሟሟት
3ኛውና የመጨረሻው ክፍል
በኑረዲን አብደላ
የሃበሻ ዓፄዎች ከውጭ ባዕዳን የመስቀል ጦር አድራጊዎች ጋር
በመመሳጠር ሃበሻ ምድር በማስመጣት ጀግናው ኢማም አህመድ በባዕዳን
እንዲገደልና እንዲወገድ አስደረጉ
ኢማም አህመድ የዓፄ ልብነድንግልን መንግስትና ጦር ደምስሶ
መላውን ሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ክፍለ አህጉርን በቀይ በሕር እስላማዊ
የዳህላክና የምፅዋ ደሴቶችን ጨምሮ ከስሩ አዋለ:: ከ1535-43 እኤ
ዓመታት በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ በሰሜን/ፈላሻ ምድር የደምቢያን
ለምና ሀብታም አገር የሱልጣኔቱ(የመንግስቱ) መሰረትና ማዕከል አድርጎ
ቆረቆረ:: በዚህ ወቅትና ሁኔታ የሰሜን /ፈላሻ ህዝብ ከኢማም አህመድ
ጋር ግምባር በመፍጠር በህብረት ተሰለፈ [ኢትዮዽያዊነት ታሪካዊ
መሠረቶች : ፕ/ር ላዽሶ : ገፅ 139 ]
የሃበሻ ዓፄ ልብነድንግል የኢማሙን ጦር መቋቋም ተሳነው ግራ
ተጋባ ፊቱንም ወደ አውሮፖ የመስቀል ጦር አድራጊዎች ለእርዳታ
ተማፀነ መማፀን ብቻ ሳይሆን የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ወደ ካቶሊክ
እንደሚቀይር አወጀ
[እኔና (ልብነድንግል) መንግስቴ በሙሉ የሊዝቦንና የሮም ካቶሊክ
ተገዢ እንሆናለን ብለው በገሃድ በጽህፈትም በቃልም አስታውቁ:
ከእስክንድርያ የመጡት አሮጌው ኦርቶዶክስ ዻዻስ አቡነ ማርቆስ
አውርደው አዲሱን ዻዻስ ወንበራቸውን ለካቶሊክ ቤርሙዴዝን ቀብተው
ሾሙ:: በዚህ ምክንያት ቤርሙዴዝም በደስታ ወደ ሮማ ሄዶ የርዳታውን
ነገር አከናወነ:: ከዓፄ ልብነድንግል እስከ ዓፄ ቴዎድሮስ : ገጽ 55 :
ተክለጻድቅ መኩሪያ]
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ኢማሙን ለማስገደል
ለዓለም መስቀል ጦር አድርጊዎች
ለሮማው መንግስት የቀረበው ክስ የሚከተለው ነበር [ዣን ቤርሙዴዝም
በ1529 ዓል ሮም ደረሰና ደብዳቤውን ለሊቀ ዻዻሱ ለዻውሎስ 3ኛው
አስረከበ በቃሉም በኢትዮጵያ እስላሞቹ በክርስቲያኖቹ ላይ ያደረጉትን
ጦርነትና ግፍ አብያተ ክርስቲያናቱንና መጻህፍቱን ሁሉ ሲያቃጥሉ
ባይኑ ያየውን እያገነነ አስረዳ:: ገጽ 56 እንዳላይኛው]
ከላይ በቀረበው የሃበሻ መንግስት ጥሪ ከባዕዳን የአውሮፓ የመስቀል
ጦር (European Crusades) የፖርቱጋል ንጉስ በህንድ ለሚገኘው
እንድራሴ ለሃበሻ ክርስቲያን ርዳታ እንዲልክለት ትዕዛዝ አስተላለፈ::
እኤአ በ1541 ጥሩ ጥሩ አዳዲስ የጦር ብረት ፈንጂ ዲማሚት እና
ዘመናዊ መድፍ የያዙ የፖርቱጋል ወታዶሮች ምጥዋ ደረሱ በዝያ ወቅት
በደብረ ዳሞ ተራራ ልብነድንግል ተራራ ለተራራ ሲሯሯጥ በህዳር 1533
ዓል በትራራ ላይ ሞተ:: ልብነድንግል በ45 ዓመቱ ሲሞት በንጉስነት
ለ33 ዓመት ነግሶ ነበር::
ልብነድንግል ከሞተ በኋላ ልጁ ዓፄ ገላውዴዎስ የመንግስቱ
መጠሪያ (አጽናፍ ሰገድ ) ነገሰ :: በማስነገስ ሆነ ከውጭ የአውሮፓ
የክርስቲያን ሃይል እንዲመጣ ጥረት ካደረጉት ንግስት እሌና የምትባል
ቀደምሲል የደዋሮ ገዢ የነበረው የገራድ አህመድ ልጅ ለሃበሻ ኑጉሥ ህፃን
ሴት ልጁን ገብሮ ክርስቲናን እንድትቀበል ካደረገ በኋላም ስሟን ኤሌና
በማውጣት የዓፄ በአደማሪያም ህጋዊ ሚስት በመሆን ሙሙስሊሞችን
የተዋጋች የሷ ልጅ ልጆችም አብረው ኢማሙን ተዋግትዋል ::
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-----ኢማሙና የፓርቱጋል ወታደሮች ግብግብና ጦርነት :: ----አንደኛ ፍልሚያ
በመጋቢት 1534 ዓል ዓፄ ገላውዴዎስ እና ፈረንጆች ግምባር
በመፍጠር በሰሜን ወደ መሃል ኢማሙን ጦር ለመግጠም ተንቀሳቀሱ::
ኢማም ወደ ሐማሴን ተንቀሳቀሰ በፍጥነት ተጉዞ አካለ ጉዛይ ደረሰ
አናሳ በተባለ ቦታ ፓርቱጋልሎች ይዘው በመጡት ዘመናዊ መድፍ
አርከፈከፉት ተኮሱት [ገጽ 60 እንደላይኛው] :: የፓርቱጋል ጦር ከዚህ
በተጨማሪም ኢማሙን ብቻ አነጣጥሮ በዘመናዊ ተኩሶ የሚገድል ተኳሽ
ኢላማ መቺ አዘጋጅተው ስነበር በተኳሽ በተተኮሰው ጥይት ኢማሙ
በጥይት ተመታ ኢማሙ በአላህ ፍቃድ ተረፈ:: የተመታው እግሩ ላይ
ነበር እንዲሁም ፈረሱ በጥይት ተመታ ሁለቱም በመሬት ወደቁ የኢማም
ሰራዊቶች ኢማሙን ከወደቁበት አንስተው ከሐማሴን ወደ ዞብል ወሰደው
እንዲያገመግም አደረጉ::
[ኢማሙ አህመድ ዞብል ላይ ወደ 5 ወር ተቀምጠው ሃይላቸውን
በማጠናከር ዝግጅት አድርገው ክርስቶፈር ደጋማ ለመግጠም ተነሱ::
ከተሾመ ብርሃኑ ጋር ያደረግነው ጥናትና ውይይት : 2007]
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ሁለተኛው ፍልሚያ
በነሐሴ ወር 1534 ዓል የፓርቱጋል አውሮፖ ቅጥር ጦረኞችና
ሃበሾች አንድ ላይ ሆነው ኢማሙን ለመግደልና ለማጥፋት ከአካለ
ጉዛይ ወደ ወልፋ (አሸንጌ) መጡ:: ኢማሙና ፓርቱጋሎች ተገንኝተው
ጦርነት ተጀመረ:: ኢማሙ በድፍረትና በቆራጥነት በበቂ ዝግጅት
ይዋጋና ያዋጋ ጀመር:: የኢማሙ ጦር በክርስቶፎርስ ደጋማ የተኮስ
እሮምታ ተኩስው ክፉኛ ቆስሎ ወደቀ የተቀሩትም ተበታተኑ አፈገፈጉ::
ቁስለኛው ዶም ክርስቶፈር ደጋማ ጭፍሮቹ አንስተው ወደ ኋላ ሽሽት
ተጀመረ ተከታትለው ወዲያው ክርስቶፈርስን አግኝተው ማረኩት [የዓፄ
ልብነድንግል እስከ ዓፄ ቴወድሮስ ገጽ 61]:: ኢማሙ የፓርቱጋል የጦር
መሪ በመማረክ ትልቅ ድል በአውሮፓ ዘመናዊ ጦር ይዞ በመጣው
ሃይል ላይ በአሸንጌ ግንባር በድል ተጠናቀቀ::
ሶስተኛው ፍልሚያ
በየካቲት ወር በ1534 ዓል በወገራ( ፎገራ) ዘንታራ በተባለው
ተራራ ስር ጦርነት ተጀመረ
በመጀመሪያ በአሸንጌው ጦርነት አለቃቸው ክርስቶፎር ደጋማ ተማርኮ
ተገደለ እሱን የተካው ዶን አልፎንዝ ካልዴይራ ተሹሞ ነበር እሱም
ሞተ፤ በእርሱ እግር የተተካው ኦሪዩስ ዲያዝ የሚባለው ጦርነቱን ይመራ
ጀመር የፖርቱጋል ጦር ኢማሙን በሩቅ አነጣጥሮ ተኩሶ እንዲገድል
ለዚህ ተግባር ብቻ ኢማሙ ኢላማው ውስጥ እንዲገባለት ይጠብቅ
የነበረው ፔድሮስ ሌዎን የሚባለው ወታደር አነጣጥሮ ተኩሶ ኢማሙን
ገደለው በዚህም ጀግናው ኢማም አህመድ በዘንተራ በተባለው ተራራ ስር
ኢማሙ ተገደለ የተገደለበት ቦታ የግራኝ በር ተብሎ ይጠራል [ገጽ 6364 : እንደላይኛው]:: በዚህም በፖርቱጋል ጦር ጣልቃ ገብነት የ16ኛው ክ/
ዘመን የምስራቅ አፍሪካ ሪፕብሊከ ውህደት ፈረሰ::
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የኢማሙ የሰሜን አሻራዎቹ
.... ዞብል: መንደርና ከተማ ብዙ መስጂዶችን በኢማም ዘመን ተሰርተው
ነበር፤ ከኢማሙ ሞት በኋላ ብዙዎቹ ቤተክርስትያን ሆኑ በተለይም ዓፄ
ዩሐንስ መስኪዶቹን ሁሉ አፍርሶ 44 ቤተክርስቲያኖች አሰራበት ይህም
በታቦታት ልክ 44 ቤተክርስቲያን አስተከለበት::
....የግራኝ አምባ :
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በኢማሙ ዘመን መስጂዶች ተገንብተው ነበር ከግራኝ ሞት በኋላ የዓፄ
ገላውዴዎስ የሌሎች ዓፄዎች የእልህ መወጫ በማድረግ አፈራረሳቸው
የግራኝ አምባን ወደ ጉራአምባ በማለት ለወጠው ::
መስጂዶችን ወደ አረቢያ አባ ሊባኖስ፤ አረቢያ ሚካኤል፤ አረቢያ
ተክለሃይማኖት ቤተክርስቲያናት ለወጣቸው
..... አሸንጌ (ሐሸንጌይ) ወይም ሐሰን ጌይ: ስያሜው ጌይ ጌይ የሚለው
ከምስራቁ ሀረር በኢማሙ ጊዜ ወደ ሰሜን የተወሰደ ስያሜ መሆኑ
መገመት ያስችላል:: ሐሸንጌይ የሚገኘው በትግራይ ውስጥ ነው፤ በዚህ
ቦታ የሰይድ አብዲ ኑር ዶሪሕ (አዋች) ይገኛል:: ሰይድ አብዲ ኑር
የኢማሙ ሙጃሂድ ነበሩ:: በአሽንጌ ሌላው የኢማሙ ክምር ድንጋይ
ይገኛል፤ ይህ ድንጋይ የአበሻ ዓፄ ኢማሙን በድንጋይ እንዲከላከሉ
ህዝቡን ክምር ድንጋይ ያሰባሰበበት ቦታ ነው::
.....ኢንፍራንዝ : የታላቁ ጀግና ኢማም አህመድ ከመለሳይ ወታድሮች
ጋር የሰፈረበት ማረፊያ ግንብ ፍርስራሽ አሁንም ይገኛል::
.....ኢስማላ (ይስመላ) ተብሎ የሚነገርለት ቦታ በሰሜን የአሚር ኢስማኢል
የኢማሙ ገዢ ያስተዳደሩበት በወቅቱ ያሰሩት በርካታ መሳጂዶች ውስጥ
አንዱ አሚር ኢስማኢል መስጂድ በኋላ ላይ አፍርሰው ኢስማላ ጎርጊስ
ተብሎ የማርያም ቤተክርስቲያን ተገንብቷል፡፡
.... ዶጎማ ኢማሙ የመጨረሻ ጦርነት እና ዝግጅት ያደረጉበት የጦርነት
ዘመቻ የተካሄደበት አካባቢዎች ነው:: በዶጎማ የሚኖሩ በአሁኑ ወቅት
የኢማሙ ዝርያዎች ነን ብለው የሚናገሩ ብዙ ናቸው::
....ሲፋጥራ ማርያም ቤተክርስቲያን : ኢማሙ ወደ ሰሜን ማቅናት
ዘመቻን ባደረጉበት ወቅት ቤተክርስቲያኒቱ አላስገባም አላሳልፍም ንብ
በማርባት ጦር አሰልፋ የተከላከለች ቤተክርስቲያን ናት::
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3.4. ፈትሑ ታኒ አሚር ኑር ቢን ሙጃሂድ
1543-1568 የአዳል ሱልጣኔት አሚር
በ16ኛው ክፍለ ዘመን ሁለት ታላላቅ የአዳል ሱልጣኔት ነገስታት
ኢማም አህመድ ኢብራሂም እና እንዲሁም የኢማሙ እህት ልጅ ኑር
ቢን ሙጃሂድ በምስራቅ አፍሪካ አሻራ አሳርፍው በታሪክ ከተመዘገቡት
አንገፋና የአዳል ሱልጣኔት በክፍለ አህሩ በስመጥሩ ተምሳሌት በመሆን
ዛሬም ቢሆን በአዲሱ ትውልድ ውስጥ እንደ አጥቢያ ኮከብ ታሪካቸው
እይበራ ይገኛል::
በ1543 እኤአ ኢማም አህመድ በጣና ሃይቅ አካባቢ ከፖርቱጋል
ወታደር በተተኮሰ ጥይት ኢማም አህመድ ከሞተበት ቀን ጀምሮ የአዳል
ሱልጣኔት ሃላፊነት የመውሰዱ ጉዳይ በድል ወንበራ ቢንት መህፉዝና
በአሚር ኑር ቢን ሙጃሂድ እጅ ላይ ወደቀ:: አሚር ኑር ቢን ሙጃሂድ
[ከባሌ ጀምሮ በሽምብራኩሬ በደዋሮ በይፋት በዋሲል ና በዋጅ በአንጎቱ
በኢማም አህመድ ስር ጦር እየመራ በብዙ ቦታዋች ተዋግቶ ብዙ ጊዜ
ያሸነፈ የጦር መሪና ጀግና ነው:: አረብ ፈቅህ የኢማም አህመድን ገድል
የፃፈው አሚር ኑር ቢንሙጃሂድን
"አስፈሪው አንበሳ" ብሎታል::
አብዱላሂ ሼኽ አህመድ ቡህ: የሀረሪና የሀረር ከተማ ታሪክ : ገጽ 14]
አፄ ገላውዲዎስ በፖርቱጋል ድጋፍና ዘመናዊ የጦር ሰራዊት
ኢማም አህመድን ገድለው ከስወገዱ በኋላ የጦር ዘመቻውን በማጠናከር
ከሰሜን ደንቢያ ወደ ምስራቅ የተጠናከረ ዘመቻ አጠናክሮ ቀጠለ::
[እኤአ ከ1548 እስከ1550 (የገላውዲዎስ ጦር) የደዋሮና የባሌ
ክፍለ ሀገራት ገዢ ፋኑኤል በአዳል በሀረር እና በአውሳ አካባቢዎች
ሁለት ጊዜ ዘመቻዎች አካሄዷል:: በነዚህ ዘመቻዎች በሀረር ከተማ
ህዝብና ንብረት ላይ ታላቅ ጥፋት አድርሷል:: ገጽ 14 እንደ ላይኛው]
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ስለ አፄ ገላውዲዎስ በአዳል ሱልጣኔት ዘመቻና የበቀል ጥቃት
ሁኔታውን ታዎቂው የታሪክ ምሁር ፕ/ር ላጵሶ ሲተነትኑ [በ1544 እኤአ
ዓፄ ገላውዲዎስ ወዚር አባስን (አቡንን) (የኢማም አህመድ ወንድም ልጅ)
በዋጅ ጦርነት ገደለው:: ከ1547 እስከ 1550 ድረስ አፄ ገላውዲዎስና
ሁለቱ ታላላቅ የጦር አበጋዞች ራስ ፋኑኤልና ራስ ሐመልማል ከሀረር
እስከ ዘይላ "ከቢር ሰዕደዲን እስከ በር አጀም ድረስ" ማለትም ከአዋሽ እስከ
ኤደን በሕረ ሰላጤ እስከ ህንድ ዉቅያኖስ ጠረፍ ድረስ በታላቁ የአዳል
አገርና መንግስት ላይ ብዙ ተከታታይ የቅጣት ዘመቻዎችን በማካሄድ
በህይወትና በንብረት ታላቅ ጥቃትና ጥፋት አደረሱ:: መንደሮችን
ከተሞችንና መስጊዶች አፈራረሱ አቃጠሉ:: የኢትዮጵያዊነት ታሪካዊ
መሰረቶችና መሳሪያዎች : ገጽ 141 ]
አሚር ኑር ቢን ሙጃሂድ ከላይ በዓፄ ገላውዲወስ የተከፈተበትን
የበቀል ጥቃት መመከትና መከላከል የሃገር ሀብትና ንብረትና እንዲሁም
የሰው ህይወት ከወራሪዎች ፍጅት ለመከላከል የክተት አዎጅ በማወጅ
አሚር ኑር ከአዳል ሱልጣኔት ዋና መቀመጫ ከሀረር ከተማ ዓፄ
ገላውዲዎስ በጦር ሊገጥም ተነሳ [አሚር ኑር ከድል ወንበራ ጋር ለሰፊ
የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ዝግጅት ካደረጉ በኋላ እኤአ በመጋቢት ወር
1559 ወይም እንደ ሂጅሪያ አቆጣጠር በ 959 በፈጥጋር ጦር ሜዳ ከዓፄ
ገላውዲዎስ ጦር ጋር ሶስት ቀን የፈጀ ጦርነት አካሂደው ጦርነቱ በዓፄ
ገላውዲወስ ሞት ተፈጽሟል:: የሀረሪና የሀረር ከተማ ታሪክ: አብዱላሂ
ሼኽ አህመድ ቡህ : ገጽ 14]
አሚር ኑር በዓፄ ገላውዲዎስ ላይ ድል በመቀዳጀት ወደ አዳል
መናገሻ ሀረር መመለስን በተመለከተ ፕ/ሮ ጌታቸው ኀይሌ [አፄ
ገላውዴዎስን ወግቶ ካሸነፈና ብዙ ህዝብ ከፈጀ በኋላ የንጉሡን አንገት
(ቸብቸቦ) ቆርጦ ቸብቸቦውን በዘንግ ጫፍ ይዞ መሄዱን የንጉሡ ራስ
አልባ ሰውነት አምኃራ ሳይንት ውስጥ ባሰራት በተድባበ ማርያም ቤተ
ክርስቲያን ቀበሩት:: ራሱን በኋላ አምጥተው ሸዋ ውስጥ ገሜ ከሚባለው
አገር ከወንድሙ ከአቤቶ ያዕቆብ መቃብር አጠገብ ቀበሩት:: የአባ ባሕርይ
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ድርሰቶች: የግርጌ ማስታወሻ: ገጽ 82]
በሀረር በሚር ኑር የልጅ ልጅ ዝሪያ አርባኛው ትውልድ ነን
ብለው እኤአ 2007 (እኽስታ ከዲጃ ኢብራሂም በክሪ በ2005ዓል ያረፉ
አላህ ይርሃማቸውና) እሳቸው በህይወት በነበሩበት ስለ አሚር ኑር
ከአያቶቻችን የሰማነውና የተነገረን ብለው ያጫወቱኝ እንዲህ የሚል
ነበር:: "አሚር ኑር በድል ወደ ሀረር ሲመለሱ የአገሬው ነዋሪ ህዝብ
በነቂስ ወጥቶ በአሚር ኡጋ ተሰባስቦ ይጠብቃል ከነዚሁ መካከል የአሚር
ኑር እናት ይገኙበት ነበር:: አሚር ኑር ከሰራዊቶቻቸው ጋር ሀረር
ደረሱ ሰው ሁሉ እልል ይላል: አሚር ኑር ወደ ቤታቸው መቃረብ ላይ
ወላጅ እናታቸው ከዘመቻ መልስ አቀባበል ሊያደርጉ ውጪ ቆመው ሳሉ
ልጃቸው አሚር እናቱን ያያል አሚር ኑርም የሚከተለውን አሉ
{ አዬይ አይ ነስሬይ አይ በቱላ ቀሐት አላመገን ሞተሌሽ ! }
ትርጉም : (እናቴ እማዬ ነስሬይ የምዬ በቱላ ልጅ አላመገን ሞተልሽ ! )
አይ ነስራም መልስ ሲመልሱ እንዲህ ብለዋል
{ ኑሬ : ኑሬ አላመገን ሺሂድ ኻና አኻኸዞ ሃምበይሌ ድልቤ ዲጅኺለኝ
በማለት ሶስት ጊዜ እልል: እልል : እልል አሉ !}
ትርጉም: (ኑሬ ኑሬ አላመገን ተሰውታል እንካን አንተ በድል ተመልስክልኝ
በማለት 3 ጊዜ እልል አሉ) በማለት አጫውተውኛል ::
ታዲያ ከላይ በተነገረን ተውፊት መረጃ መሰረት አላመገን(
አላሁ መገን) የተባለው ሰው ማንነው? ይህንን ጥያቄ ለአይ ከዲጃ
በወቅቱ አቅርቤ ነበር:: የሳቸው መልስ የአሚር ኑር ወንድሙ ሳይሆን
አይቀርም በሚል ግምታዊ መላ ምት መለሱልኝ:: ነገር ግን መረጃዎች
እንደሚያሳየው እሚር ኑር ከአጎቱ ጋር በመሆን የዎለበት ብዙ ዘመቻ
ላይ በምርኮ ከተማረኩትና የእስልምና ሃይማኖት ተቀብለው በአሚር ኑር
እንደ አንድ ቤተሰብ በወንድምነት አብረው የኖሩ ውስጥ አላመገንና ሐበሻ
ኡስማን ይጠቀሳሉ::
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ፎቶ 4 የአሚር ኑር መቃብር ግቢ

ኡስማን አል ሐበሻ ከአሚር ኑር ሞት በኋላ ስልጣኑን የተረከበ
የአሚር ኑር በሐበሻ የተማረከ ባሪያ የነበረና ነፃ በመውጣት ለስልጣን
አሚርነት የበቃ ግለሰብ ነው [the Nordic African institute], (Almanhal
ገጽ 307)
"ጌይ ኡሱእ" (የከተማ ሰው) የሚለው ስያሜ ለሀረሪዎች የተሰጠው
አሚር ኑር የሀረርን ጆጎልግን 1559-1567 እኤአ ከገነቡት በኋላ
ጌይ እሱእ የሀረሪዎች መገለጫ ስያሜ በመሆን እስከዛሬ ይጠሩበታል
[የከቢርአብዱልሙሄይሚን አብዱናስር ቃለ መጠይቅ]
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አሚር ኑር በ 16ኛው ክፍለ ዘመን የዛሪቷን ሀረር ከተማና ስልጣኔ
ከጦርነት ውድመት አትርፈው ለአሁኑ ትውልድ እስከ ሙሉ ስልጣኔ
ግንባታዎችና ቅርጾች ከትውልድ ትውልድ እንዲተላለፍ ያስቻሉ የታሪክ
ባለውለታ አሚር ናቸው:: ይህንን ግንዛቤ በማድረግ የሀረሪ ዲያስፖራ
በኤድመንተን አልበርታ ካናዳ አባዲር ፕሮጀክት ኤድመንተን ለአሚር
ኑር የሀረር ከተማ ለትውልድ እንዲተላለፍ በማስቻላቸው፤ ለአሚር ኑር
መታሰቢያ በር መግቢያ እድሳት ጥገና በማድረግ ህብረተሰቡ ሰለ አሚሩ
ባለ ውለታ እንዲያውቅ ገንብቶላቸዋል፡፡

3.5. ከአዳል ሱልጣኔት ማግስት የነበሩ ባንዲራዎች
ከሸዋ ኢፋት ኢስላማዊ ሱልጣኔቶች መንግስት ከተቋቋመ
ማግስት ከ 896 - 1245 እኤአ በመለጠቅም በ1385-1415 በሰዓደዲን
እና በልጆቹ በ1415 እኤአ የተመሰረተው ጠንካራ ሱልጣኔቶች አንዱ
የአዳል ሱልጣኔት መንግስታዊ መቀመጫውን ደከር (ሀረር አጠገብ)
ላይ ተመሰርተ [ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የጭቆናና የትግል ታሪክ:
አህመዲን ጀበል ገጽ 155] ::
በመቀጠልም የስመ ገናናው የአዳል እስላማዊ መንግስት መቀመጫ
እኤአ በ1520 በሱልጣን አቡበከር ኢብን ሱልጣን መሐመድ ቢን አዘር
ዘመን የአዳል ሱልጣኔት መቀመጫውን ከደከር ወደ ሀረር ቀየረው::
The town of Harrar, which is here expressly referred to as part of the land
of Sadaddin, had replaced Dakar as the Adal Capital only in 1520. [The
Conquest of Abyssinia page 13]
ይህ ጽሁፍ የሚዳስሰው የአዳል ሱልጣኔት መንግስት ዋና
መቀመጫውን ሀረር በዛን ዘመንና ጊዜ በተመሳሳይ የአዳል ሱልጣኔት
መገለጫ ባንዲራ በመለያነት የሱልጣኔቱ አንዱ መገላጫ ምልክት ሆኖ
ታይቷል::
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በ16 ኛው ክፍለ ዘመን የተነሳው ገናናው የአዳል ሱልጣኔት መሪና
ተዋጊ ኢማም አህመድ ቢን ገራድ ኢብራሂም (ግራኝ) የአዳል ሱልጣኔቱን
ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ቀየረው፤ ተማርከውና ተወስደው የነበሩት
የሱልጣኔቶች ግዛት አስመለሰ፤ በተመሳሳይ መንገድ የጠላቶቹን ግዛት
በመውረር ድል አድርጎ ማርኮ በአዳል ግዛት ሥር ቀላቀለ፤ በታሪክ
የመጀመሪያ ትልቅ በምስራቅ አፍሪካ (በአፍሪካ ቀንድ) አካባቢ ትልቅ
ውህደት ተከሰተ:: ይህንን ታላቅ ድል እና የማቅናት ዘመቻ ባካሄደበቸው
ሁሉ ሰራዊቱን በባንዲራ አደራጅቶና አስታትቆ ነበር::
Imam tied a red standard to a spear and entrusted it to his brother in law
Mattan bin Utman bin Kaled.[Conquest of Abyssinia page 50]
ኢማም አህመድ ቀይ ዓርማ ለአማቻቸው ለጀግናውና ለደፋሩ
መታን ቢን ኡስማን ቢን ኻሊድ አስረከቡ፡፡[ አበሻን የማቅናት ዘመቻ ገጽ
60]
He (Imam) tied a third standard, yellow and red combined, to the
spear which he entrusted to the wazir Nur bin Ibrahim. [Ibid 50]
ኢማም አህመድ ሶስተኛውን በቢጫና በቀይ ህብረ ቀለም ሌላ
ሰንደቅ ዓላማ ለወዚር ኑር ኢብራሂም አስረከቡ [እንደ ላይኛው ገጽ 60]
ከላይ ለመመልከት እንደተሞከረው የገናናው የአዳል እስላማዊ
መንግስት ሱልጣኔት አበሻን በማቅናት ዘመቻ ላይ ይዘውት የተንቀሳቀሱበት
የታላቁን አዳል ሱልጣኔት ዓርማ እና ባንዲራ ለመጀመሪያ ጊዜ በጽሁፍ
እና በሰነድ ጸሃፊው ሸሃበዲን አህመድ ቢን አብዱልቃዲር ቢን ሰልማን
ቢን ኡስማን (አረብ ፈቅህ) አስነቦናል::
በአማካኝ ከ 400 ዓመታት በኋላ በፀረ ኮሎኒያሊስት እና ፀረ
ጭቆና ትግል በ20ኛው ክፍለ ዘመን ሶማሌያዊን እና ሀረሪዎች በአርማና

-60-

የሀረሪ ታሪካዊ ጽሁፎች መድብል

በባንዲራ የታጀበ እንቅስቃሴ ተጀመረ::
ሚያዚያ 27/ 1935 የኢትዮጵያና የሶማሌ አንድነት ማህበር ከእንግሊዝ
ተለይተን ከኢትዮጵያ ጋር አንድ ለመሆን እንፈልጋለን ንጉሳችን
ኃይለስላሴ፤ በሚል ለእንግሊዝ ዋና አስተዳዳሪ ዊክሐም ጥያቄ አቀረቡ::
ኢትዮጵያ እና ለሶማሌ አንድነትን የሚያታገል በሶማሌው ተወላጅ
በኡመር ኢብራሂም መሪነት የኢትዮጵያና የሶማሌ አንድነት ማህበር
ተቋቋመ [ የኢትዮጵያ የገባር ስርዓት ገጽ 158 ] በኢትዮጵያ በኩል
ሀረሪዎች ይገኙበት ነበር:: በ1940ቹ በፌደሬሽን ከኢትዮጵያ ጋር አንድ
ለመሆን የሶማሌ ወጣቶች ሊግ (SYL) በእብዱልቃዲር ሰኸወዲን መሪነት
ተቃቁሞ በአዲስ አበባ እውቅና ተሰጠው:: የራሳቸው ቢሮ በሀረር ከተማ
ከፍተው መንቀሳቀስ ጀመሩ:: ሆኖም በፌዴሬሽን የሚለው ሃሳብ አዲስ
አበባ ላይ ውድቅ ተደረገ:: በሌላ በኩል የሶማሌ ወጣቶች ሊግ (SYL)
በሀረር በተቀሰቀሰው አመጽ በ1940 የተባበሩት መንግስታት ማህበር
የ4ቱ ኃያላን ሚኒስትሮች ኮሚሽን ሶማሊያን በጎበኘበት ወቅት 13
አባላትን ያቀፈ አንድ የሀረሪ መልክተኞች ቡድን በሐጂ ኢብራሒም
አብዱሰላም መሪነት በሞቃዲሾ ለኮሚሽኑ የኢትዮጵያ መንግስት በሀረሪ
ላይ የሚደርሰውን ጭቆና ክስ አሰሙ:: ከዚህ ጋር በተፈጠረው የፀረ ጭቆና
ትግል: አርማ እና በባንዲራ በመዝሙር እንቅስቃሴ የተደገፈ ሲሆን የሀረሪ
ኩሉብ እንቅስቃሴን ውስጥ ተስትፋቹሃል በመባል በእስራት በግርፋት
ተጨማሪም ሃብትና ንብረታቸው በመንግስት ተዘርፈዋል እንዲሁም
ከሀረር ከተማ ውጪ ወደ ማያውቁት በጎሬ: በጂማና: በደብረማርቆስ
ታሰሩ [እንደላይኛውገጽ 160]::
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4. የመጨረሻ ዘመን
4.1. የሀረር 72ኛው እስላማዊ አሚር አብዱላሂ
የሀረር የመጨረሻው አሚር ዝርዝር ታሪክ::
አሚር አብዱላሂ በሀረር ከተማ የተወለዱት እኤአ 1860 ሲሆን
ወደ ስልጣን ወንበር የመጡት በአውሮፓዊያን አቆጣጠር በ1884
በእንግሊዝ መንግስት መሪነት በብርታኒያ ጦር መሪ በሉቲናንት ፔይቶን
አማካኝነት የስልጣን ዝውውር ከግብጾች ወደ አሚር አብዱላሂ ተደረገ::
በዚህ መሰረት አሚር አብዱላሂ በሀረር እስላማዊ ኤምሬት በስልጣን
ላይ የቆዩት ጊዜ እኤአ 1885 -1887 ሲሆን፤ ከጨለንቆ ጦርነት እንደ
ፈረንጆቹ ከጀንወሪ 6 /1887 እስከ ሂይወት ፍፃሜ እኤአ 1930 በሀረር
ጃሚ መስጂድ አጠገብ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ነበር::
አሚር አብዱላሂ የሞቱት እኤአ 1930 ሲሆን በህይወት የቆዩበት
ዘመን 1860 -1930 እኤአ ለ 70 ዓመታት በህይወት ኖረዋል ማለት
ነው ::
የአሚር አብዱላሂን ታሪክ ጥናቱ መረጃን ማሰባሰብ የወሰደው
ጊዜ እኤአ 2007-2017 ለአስርተ ዓመታት ጥናቱ ፈጅቷል::
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ፎቶ 5 አሚር አብዱላሂ
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ይህንን ጥናታዊ መረጃ ቃለ መጠይቅ ያሰባሰብነው
1- ከአሚር አብዱላሂ ቤተሰቦች:
ወ/ሮ ሐኒም ጃሚ አህመድ አቦኝ
ወ/ሮ ኑሪያ ጃሚ አህመድ አቦኝ
ወ/ሮ ፎውዚ ያህያ ሻሚ

ፎቶ 6 ሓኒም ጃሚዕ አህመድ አቦኝ
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2- ከአሚር አብዱላሂ ቤተዘመድ
ሐጂ ኢዘዲን አህመድ ሙሁመድ አብዱልቃዲር አፊ ኸለፍ ነገዮ
(ከጣሊያዊ ኢሪንኮ ቹሩሌ በስራ አብረው የሰሩና በሀረር ማዘጋጃቤት
የመንግስት ሰራተኛ የነበሩ በአሚር አብዱላሂ ታሪክ በጥልቀት እንድሰራበት
ለመጪው ትውልድ እንዲያውቀውና ትምህርት እንዲሆን ብዙ መረጃና
በዝርዝር ያስረዱኝ:: ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ትልቅ እውቀት ታሪክ ለዚህ
ትውልድ አስጨብጠውናል:: (ቃለመጠይቁን ከደረጉ በ4ኛው ዓመት ከዚህ
ዓለም በሞት ተለይተውናል አላህ ለጀነት ይበላቸው)
3- ከአሚር አብዱላሂ ጎረቤት
ስታድ መሐመድ አብዱላሂ አዱስ፤
የጥናቱ ዋና ጭብጥና ትኩረት ከጨለንቆ ጦርነት ማግስት
የሀረር አሚር አብዱላሂ ከስልጣን በሚኒሊክ ከተወገዱ በኋላ እስከ እለተ
ሞታቸው ቀን የ43 ዓመታት የህይወት ቆይታ ታሪካቸውን ያካተተ ዳሰሳ
ነው::
በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህና አዛኝ በሆነው ፈጣሪና
በመጨረሻውና የነብያት መቋጫ በሆኑት ነብዩ ሙሐመድ ሰላም ሰላትና
እዝነት ይሁን::
የመጨራሻውንና 72 ኛው የሀረር አሚር ታሪክ እንጀምራለን::
በምስራቅ አፍሪቃ በተለምዶ በአፍሪካ ቀንድ ለጁብቲ ሪፕብሊክ ለሶማሊያ
ሪፕብሊክ በአማካኝ በምትገኝ እንዲሁም ለሸዋው ንጉስና ሃገር በ500
ኪሜትር ርቀት ላይ ለምትገኘው ለሀረር እስላማዊዉ ኤምሬት ዋናው
የስልጣን መቀመጫ ከተማ በድንጋይ (ሃሺ ኡን) በጭቃና በእንጨት
(ደርቢእንጪ) የተገነቡ በርካታ የድንጋይ ቤቶችና እንዲሁም በድንጋይ
አጥር የታጠረና ለመግቢና መውጫ የሚያገለግል አምስት በሮች ያሉት
በጊዜው በምስራቁ ፀሐይ መውጫ በሚገኙት አካባቢዎች ብቸኛ የንግድና
የፖለቲካ ዋና ከተማ ሀረር ነበረች::
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በ1875 እኤአ ግብጾች ሀረርን በተቆጣጠሩበት ወቅት የግብጹ ፀሐፊ
ሙሴ ዱወ የሚባለው በአይኑ በወቅቱ ያየውን ስለ ሀረር የሚከተለውን
ዘግቧል::
“የሀረር ከተማ ዙሪያውን አምስት በሮች ባሉት የግምብ አጥር
የተከበበ መሆኑንና የግምቡ ቁመት በአንድ በኩል ከ3 እስከ 4 ሜትር
መድረሱን በሌላ በኩል ደግሞ እስከ አንድ ሜትር ተኩል ማጠሩን ከተማዋ
የተቆረቆረችው በቋጥኝ ስፍራ መሆኑንና የከተማ ስፋት 481,812 ሜትር
ካሬ ሲሆን በውስጧ እንደ አባይ የመሰለ ዉሃ ያለባቸው ዘጠኝ ጉድዶች
መኖራቸውን በከተማው የሚኖረው ህዝብ ቁጥር 35,000 ሆኖ ቤተሰቡም
የሚኖረው አንድ ፎቅ ብቻ ባለው ጣሪያው አሸዋ በተከደነና መስኮት
በሌለው ቤት ውስጥ መሆኑን የቤቱም ሥራ ከግብጾች ቤትሥራ ጋር
ተመሳሳይ መሆኑንና በጠቅላላው በከተማው 9,560 የድንጋይ ቤቶችና
346 የሣር ክዳን ጎጆዎች መኖራቸውን ያመለክታል [G.Douin,Histoire du
Regne du kedive Ismael,lll Tome 3e Parties, P.615],[ተክለጻዲቅመኩሪያ :
ዐፄ ዩሐንስ ገጽ 288]::”
እንግዲህ ከላይ በዝርዝር የተመለከትነው የሀረር የእስልምና
ኤምሬት የአሚሩ መቀመጫ ዎና የፖለቲካና የንግድ መአከል ዎና
መቀመጫ የሆነችው ብቸኛ የወቅቱ ከተማ ሀረር ምን መልክ እንደነበራት
ለአንባቢያን ለማመልከት ነው::
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አሚር አብዱላሂ ቢን አሚር ሙሁመድ
ከአባታቸው አሚር ሙሁመድ ቢን ገራድ ዓሊ ቢን አብዱሸኩር
ቢን ዩሱፍ አል አፊፍ ወድ እንዲሁም ከእናታቸው ጊስቲ ኸዲጃ ቢንት
አሚር አብዱልከሪም ቢን መሐመድ ቢን ዩሱፍ እኤአ በ1860 ተወለዱ።
የአሚር አብዱከሪም ወንድ ልጅ አልወለዱም የሁለት ሴት ልጆች አባት
ነበሩ እነሱም 1ኛ) ጊስቲ ፋጡማ
2ኛ) ጊስቲ ኸዲጃ
ጊስቲ ፋጡማ አብዱልከሪም አሚር አቡበከር ቢን አሚር
አብዱልመናን (አፍተል ገራድ) አግብተው አሚር አህመድን ወልደዋል።
እንድሁም ጊስቲ ኸዲጃ ቢንት አብዱልከሪም አሚር ሙሁመድ ዓሊን
አግብተው አሚር አብዱላሂ እና ዜይነባን ወልደዋል፣ የአሚር አብዱላሂ
እህት ዜይነባ አብዱላሂ ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅን አግብተው ዘቢዳ
አብዱላሂን ወልደዋል።
አሚር ሙሁመድ ቢን ዓሊ፣ የአሚር አብዱላሂ አባት ግብጾች
ሀረርን ሲቆጣጠሩ እኤአ 1875 አሚር ሙሑመድን ገድለው አስወገዳቸው።
ከአሚር ቤተሰቦች በተሰጠን የቃል ጥናታዊ መረጃ አሚር ሙሁመድ
ዓሊ ሀረርን ባስተዳደሩብበት ዘመን በአሚሩ አስተዳደር ስርአትና ሃገር
ውስጥ ከፍተኛ ቀውስ፤ ግጭቶችና አለመረጋጋት በከፍተኛ ተስፋፍቶ
ነበር፡፡ ለዚህ ዋነኛው ከፖሊቲካ አንጃዋቻቸው የሚቀርበው ክስና አቤቱታ
በፈረንጆቹ አቆጣጥር ኦገስት 1856 አሚር አህመድ ለረጅም ጊዜ የአልጋ
ቁራኛ ተማሚ ሆነው ነበር፤ የታመሙበት በሁለት ምክንያት እንደሆነ
ተድርጎ ይነገራል፤ አንደኛው ከ 4 ሚስቶቻቸው አንደኛዋ መርዝ አብልታ
መረዘቻቸው የሚል ሲሆን ሌላኛው ምክንያት በፈረስ ላይ ወድቀው
ለበሽታ ተዳርገዋል የሚል ሆኖ ይገኛል፡፡
የአሚር ሙሁመድ ወደ ስልጣን አመጣጥ ስታይ፤ አሚር አህመድ
አቡበከርን የሚተካ የአሚር ቤተሰብ ምክክር ላይ እያሉ በመጨረሻም
የአሚር አህመድ ልጆች ገና የአንድ ዓመትና የ5 ዓመት ህጻናት ስለነበሩ
ከሌላ ጎሳዋች የተወለደውን አብዱልመጂድን ቤተዘመድ ተመካክረው
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አስነገሱት፤ ይህ በሆነ በሶስት ሰዓት ከአሚር ቤተሰብ አንዱ ከሊፋ ሲትራ
የሚባለው አብዱልመጂድን አስወግዶ ስልጣን ያዘ፣ ከጋራ ሙለታ
ተነስቶ አው ሐኪም ላይ ሰፍሮ ነገረ ሁኔታውን በጥሞና ይከታተል
የነበረው የአሚር አብዱላሂ አባት ሙሁምድ ዓሊ ከጢቂት ቀናት በኋላ
ትግስቱ አልቆ በኦገስት 12/1856 እአአ ከአው ሐኪም ተራራ ላይ
በመነሳት በሀረር አሚሩ ቤት ጉብ በማለት ስልጣኑን በእጁ ያስገባል።
ቀጥለውም የራስቸውን የፖለቲካ አደረጃጀት እና የፖለቲካ
አወቃቀር በተለይም በከተማና በገጠር ትስስርና ወንድማማችነት ህብረትን
ለመፍጠር ያደረጉት ከፍተኛ ርብርብ እንዲህ በቀላልአልሰመረላቸውም፤
አሚሩ በሚፈጽሙት አድሎና በሚፈጽሙት ኢኮኖሚያዊ ጫና
ለወገናዊነት ለብዙ ዕዳ ተዳርገናል የሚል ከተሜዎች የምጣኔ ሃብት
ቀውስ ስለደረሰባቸው ለተቃውሞ አነሳሳቸው፣ ተቃውሞው በየቦታው
ችግሮችን አባብሶ የንግድ እንቅስቃሴ እና በትምሕርት ስርጭት
ጫናን ፈጠረ፤ በዚህም የሃይማኖት መሪዋች ተገፍተው ከፖለቲካው
አማካሪነት እንዲርቁ በመደረጋቸው አሚር ሙሁመድ የህዝብ ተቃውሞ
እየበረታባቸው በመጨረሻም የተወሰኑ ቡዱኖች ወደ ግብፅ በመሄድ
ለግብፅ መንግስት ሀረር ላይ አሚሩ ችግር እንደፈጠረባቸው የእስልምና
ሐይማኖት እንዳጓተተው አበክረው ያስረዳሉ።
ይህንን በተመለከተ የአሚር ቤተሰብ ከሆኑት
ወ/ሮ ሃኒም
ጃሚ አሕመድ አቦኝ እኤአ በኦጎስት 2017 በቃለ መጠይቅ እንዳስረዱኝ
“አሕመድ ኸራብ የተባለው ግለሰብ የግብጾችን ጦርን እየመራ መጣ፣
አሕመድ ኸራብ ግብጽ በመሄድ ለግብጾች አሚሩ አዛን ከለከለ፣
አዛን(የሰላት ጥሪ) አያስደርግም፣ ሰላትም ከለከለ። አሕመድ ኸራብ
ግብጾችን በመምራት ሀረር ይደርሳል፤ የአሚሩን ቤት በመውሰድ አሚር
ሙሁመድን ያስገድላል፣ የግብጽ ጦር አሚሩን ገድሎ ከአሚሩ ቤት
እንደወጡ አዛን(የሰላት ጥሪ) ይሰማል፣ ህዝብ ወደ መስጂድ ለስግደት
ሲሄድ ተመለከቱ። ግብጾች የሰሙት አዛን እና ህዝቡ ወደ መስጂድ ስሄድ
ሲያዩ አሕመድ ኸራብ ቀደም ሲል አዛን አያስደርግም ብሎ የነገራቸው
ውሸት መሆኑን ተረድተው፣ እንዲህ አሉ አሕመድ ኸራብ ያ ኸራብ
ውሸት ተናገርክ ብለው አህመድን በግራና በቀኝ እጅና እግር በገመድ
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በማሰርና በመጎተት በመወጠር ለሁለት ሰንጥቀው ውሸታም ነው ብለው
ገደሉት” የአይ ሃኒም ጃሚ አህመድ አቦኝ በኦጎስት 2017 እአአ የሰጡን
ቃለመጠይቅ።
በሀረሪዋች አሚራዊ ነገስታት ቆጠራ እና ሰንሰለታዊ ትስስርን
መዋቅር የአሚር ቤተሰቦች ለዚህ ጥናታዊ ጽሁፍ ሲያስረዱን የአሚር
አብዱላሂ ምንጭና አነሳስ ከአሚራዊ ቤተሰብ ሲቆጠር የሚከተለውን
አቅርበዋል፣
በአሚር አብዱላሂ በኩል አምስት አሚሮች ነገሥታት ነገሱ እነርሱም፣
1) አሚር አብዱላሂ
2) አሚር ሙሁመድ 3) አሚር አህመድ 4)
አሚር አቡበከር
5) አሚር አቡዱልከሪም በአሚር አህመድ በኩል
ደግሞ ሰባት አሚሮች ነገሥታት ነገሱ እነርሱም
1) አሚር አብዱላሂ
2) አሚር ሙሁመድ 3) አሚር አህመድ 4)
አሚር አቡበከር 5) አሚር አቡዱልከሪም 6) አሚር አብዱረህማን
7) አሚር አሕመድ (አሚር አሕመድ 4ኛ)
አሚር አብዱላሂ በሂይወት ዘመናቸው በትዳር በሚስትነት
ከአገባቸው ሚስቶቻቸው ብዛት አራት ናቸው ። እነሱም
ጊስቲ ሳራ አሚር አህመድ አቡበከር ( የአሚር አህመድ አቡበከር ሴት
ልጅ)
ጊስቲ ኩልሱማ አብዱረህማን የቀድሞ ባሪያ ነፃ በማድረግ ትዳር
መመስረት(በሀረሪ ሻይ ይባላል) ከሶማሌ ጎሳ ውስጥ ከጊሪ ማኅበርሰብ
የገራድ ኡጋዝ አድናን እህት ከላይ ከተዘረዘሩት ትዳር መስርተው ልጆች
ወልደዋል። ቀጥለን ደግሞ አሚር አብዱላሂ የወለዷችውን የአሚር
ልጆችን ዝርዝር እንመለከታለን ።
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** ከጊስቲ ሳራ ፣
የአሚር አሕመድ አቡበከር 1852-1856 እአአ የነገሱ አሚር ሴት
ልጅ ስትሆን አሚር አብዱላሂ ከጊስቲ ሳራ የወለዱት አንድ ወንድ ልጅ
ስሙም መሐመድ አሚር አብዱላሂ ይባላል ።
** ከጊስቲ ኩልሱማ አብዱረህማን
አሚር አብዱላሂ ከጊስቲ ኩልሱማ አብዱረህማን የወለዱት ልጆች
ብዛት ሶስት ናቸው እነርሱም
አመቱላ ቢንት አሚር አብዱላሂ
ፋጡማ ቢንት አሚር አብዱላሂ
ሱፍያን ቢን አሚር አብዱላሂ

ፎቶ አሚር ሱፍያን አብዱላሂ
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** ከሻይ አገልጋይ
ከነበረችው ሚስታቸው አንድ ሴት ልጅ ወልደዋል ስሟም አሚና
ቢንት አሚር አብዱላሂ ይባላል እኚህ ሴት መኖሪያቸው ድሬደዋ ነበር
አግብተው አንድ ወንድ ልጅ ስሙ ያህያ የሚባል ወልደው ነበር::
** ከገራድ ጊሪ ኡጋዝ አድናን እህት እና በአሚር አብዱላሂ የተደረጉ
ጋብቻ እንደነበረ ይነገራል
ይህም በሀረሪና በሶማሌ ጎሳዋች ትሥሥር ለመፍጠር የተደረጉ
መሆናቸው ይጦቆማል፤ ለዚህም አብነት ከአሚሩ በተጨማሪም የአሚሩ
ቤተሰብ በዚሁ ትሥሥር ከጊሪዎች ጋር ተጋብተዋል፡፡ ሀረሪዎች በ19 ኛው
ክፍለ ዘመን የሀረር አሚሮች እና የአሚር አብዱላሂ ቤተሰቦች ከሶማሌ
ጎሳዎች ከጊሪዎች ያደረጉት የትዳር ትሥሥር በምሳሌነት የሚጠቀሰው
በጊስቲ አሚና ገራድ (የጊሪ ሶማሌ ጎሳና) በአው ኡመር አሊ ሞቲ
የተደረገው የጋብቻ ትስስር የበለጠ በሀረሪዎችና በሶማሌ ጎሶ ይበልጥ
አንድ ላይ ለማስተሳሰር በአሚር ቤተሰቦች በምሳሌነት የሚታይ ትልቅ
ትስስር ነበር:: ለዚህ የአሚር ቤተሰቦች ሲያስረዱ አው ኡመር አሊ
ሞቲ የአሚር ኡብዱላሂ አጎት እና ቤተሰብ ሲሆኑ ከጊሪ ሶማሌ ባላባት
ከገራድ ቤተሰብ የሆኑትን ጊስቲ አሚና ገራድን አግብተው ከሶማሌ ሀረር
አምጥተው ኑራቸውና ትዳራቸውን ሀረር ላይ የመሰረቱት አው ኡመር
አሊ ሞቲ ትዳሩም ሰምሮ ሰባት ልጆች ይወልዳሉ እነሱም
አብዲሱብሃን ኡመር አሊ
አብዱልሃሚድ ኡመር አሊ
ሙሜ ኡመር አሊ
ከዲጃ ኡመር አሊ
ጠይባ ኡመር አሊ
ነፊሳ ኡመር አሊ
አሚና ኡመር አሊ ( ኬሌላ ሚስት የተወለዱ) የነዚህ ቤተሰቦች የልጅ
ልጅ ለመውለድና ትልቅ ቤተሰብ ዝርያቸው ከሀረሪና ከሰማሌ የተዎሃዱ
ለመሆን ችለዎል:: ይህንን ያዩት ሀረሪዎች በሰርግ ዘፈን በዚሁ ጎሳ ስንኝ
ቋጥረዋል እንዲህ በማለት
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ጊሪ ገራዴይ
ጊሪ ገራድ አደሜይ
የሀረር አሚር አብዱላሂ ልጆች
እነማንን አግብተው ማንን ወለዱ? አሁን ደግሞ ጥናታችን
የአሚር ልጆች የትዳር ህይወታቸው ምን ይመስል ነበር?
በጊስቲ ሳራ የተወለደው መሐመድ አብዱላሂ ሚስት ፋጡማ
አይዲሎን አግብቶ ትዳር መሰረተ እያለ ሚኒሊክ ሀረርን ተቆጣጠረ ፣
ሚኒሊክ ሀረርን በእጁ አስገብቶ ከተቆጣጠረ በኋላ የአሚር አብዱላሂ
ትልቁን ልጅ መሐመድን እስከነ ሚስቱ ፋጡማ አይዲሎ በመማረክ
በግዴታ ሁለቱም ክርስትናን እንዲቀበሉ ( በክርስትና ይጠምቃቸዋል )
፣ ሚኒሊክ በክርስትና ጠምቆ የአሚሩን ልጅ ስም መሐመድን ቀይሮ
የክርስትና አዲስ ስም ተክለሃይማኖት ብሎ ጠራው፣ ከዚያም በግዴታ
ክርስትና የተጠመቁትን ተክለሃይማኖትና ባለቤቱን ከሀረር ትውልድ ቀዬ
በማስገድድ ይዟቸው ወደ ሸዋ በክርስቲያን በሕልና እምነት ውስጥ በምርኮ
መልክ በሚኒልክ በአጠገቡ እንዲኖሩ አስደረጋቸው፡፡ የተክለሃይማኖት
ባለቤት ክርስትና ከተጠመቀችበት ቀን ጀምሮ የሀረሪን በሕሏን እርግፍ
አድርጋ አስተዋት፡፡ የሀረሪን አጥላስ (የሀረሪ ባሕላዊ ልብስ የሴቶች
አጥላስ ) የሀረሪን ጌይ ገናፊ (ባሕላዊ የሴቶች ሱሪን) አስወልቀዋት
አስጣሏት በምትኩ የአዲሱን ሃይማኖት ባሕል
የሰለሞናያን የአማራን ጥበብ ልብስ እንድትለብስ አስገደዷት ከዚህ
ጊዜ ጀምሮ እስከ 1936 ዓል የአሚር ልጅ ባለቤቱ በተለምዶ የጥበብ
ልብስ እየተባለ የሚጠራውን እየለበሰች ኖረች።
ሀረሪዋች በበሕላችው በክፉም ሆነ በደግ አንድ ነገር ሲገጥማቸው
ለዚያ ጊዜ አስተማሪ የሚሆን ታሪካዊ አባባል (በሀረሪ ባሎት ይባላል)
አላቸው። ባሎቱም የሚከተለው በሀረሪ ነው ።
“አላሁ ዛዬው ኻና !
አሚር ሊጂ ሙሜ አህመራ ኻና ! ”
ትርጉሙ ፣ አላህ ያለው ሆነ ፣ የአሚር ልጅ መሐመድ የክርስቲያን
ሆነ ! የሚል ነው
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ተክለሃይማኖት ከባለቤቱ አንድ ወንድ ልጅ ይወልዳል ስሙንም
ዘውዴ በማለት ክርስትና በማስጠመቅ ክርስቲያን ያደርጉታል። እስካሁን
ከላይ በዝርዝር ለማየት የምንፈልገው ይህ ጥናታዊ ጽሁፍ የአሚር
አብዱላሂ ልጆች አሚሩ አባታቸው በህይወት እያሉ ልጆቹ ላይ በነበረው
ስርዓት የደረሰው መከራና የስነልቦና ጫና እንዲሕ ቀላል አለመሆኑ
ሁላችንንም የሚያስማማ ነጥብ ነው። እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ሳናነስ
አናልፍም። ይህም በጨለንቆ በጦርነት ማግስት በሚኒሊክ እና በሀረሪ
የሃገር ሽማግሌዋች የተደረገ ስምምነት ሰነድ እንደሚያሳው ሚኒሊክ
በሀረሪዋች በሃይማኖታችሁ፣ በውስጥ ጉዳያቹህ ጣልቃ አልገባም ብሎ
በመጽሐፍ ቅዱስና በቅዱስ ቁራን የተማማሉት ታዲያ ሚኒሊክ የአሚሩን
ልጅ መሐመድ እና ባለቤቱ ፋጡማ አይዲሎን ሲያከነስት (በክርስትና
ሲያጠምቅ) ሚኒሊክ በሀረሪዋች በሃይማኖታቸው ጣልቃ አልገባምንም
መስኪዳቸውን (ሼኸ በዚኽ መስጂድ አፍርሶ ቤተክርስቲያን ሲለውጠው፤
አሚር አሊ አቦበክሪን አልዩ አንባ ላይ በግዞት ስያስር መሀላን አፍርሶ
በሀረሪዎች በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አልገባምንም?
የአሚሩ ልጅ ወደ ነበረበት እስልምና ሐይማኖት

መመለስ፣

በ1928 እአአ የኢጣሊያ መንግስት ኢትዬዽያን ሲወር በሙስሊሞች
ላይ የነበረው ጭቆና በወቅቱ ይገረሰሳል፣ የኃ/ስላሴ ስርዓት ፈርሶ
ንጉሱ ወደ አውሮፓ ይፈረጥጣል ይህንን አጋጣሚ ያገኙት ሙስሊሞች
የነፃነት አየር ለመጀመሪያ ጊዜ ይተነፍሳሉ፣ ተገደው ሃይማኖታቸውንና
በሕላቸውን የቀየሩ ማህበረሰብ ወደ ነበሩበት ሃይማኖትና በሕላቸው
መመለስ ጀመሩ። ከነዚህም አንዱ የአሚር አብዱላሂ ልጅ ተክለሃይማኖት
ከሸዋ ወደ ሀረር ወደ ትውልድ ቀዬው ሀረር እንዲሁም ወደ ነበረበት
ሃይማኖት እስልምናና ወደ ነበረው ስሙ መሐመድ ይመለሳል ባለቤቱም
እንዲሁ ወደ ነበረችበት ሃይማኖቷ ትመለሳለች፣ የሀረሪ ባሕላዊ
ልብሶችን (ጌይ ገናፊና አጥላስ) መልበስና የሀረሪን ባሕል መሳተፍ፤
መተግበር ጀመረች፣ የወለዱት ወንድ ልጅ ዘውዴ ከክርስትና ኃይማኖት
ወደ እስልምና በመቀበል ስሙንም ዩሱፍ በማለት ጠሩት፣ ዩሱፍ ሌላ
ቅጽል ስም ነበረው ቅጽል ስሙም ሐጂ ቤሳ ዩሉት ነበር።
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የአሚር አብዱላሂ ከሴት ልጆቻቸው አንዷና ትልቅዬዋ አመቱላ
ቢንት አሚር አብዱላሂ ናት። አመቱላ በጣም ቆንጅዬ እንደነበረች
ይነገራል፣ ይህቺን ውብ ቆንጅዬ አመቱላ በትዳር የተዳረችው ለአው
ፈቅህ (ቃዲ) ሙሑመድ ሙዲር ነበር። አመቱላ ቢንት አሚር አብዱላሂ
እና ቃዲ ሙሑመድ ሙዲር ተጋብተው ሰባት ወንዶችና ሁለት ሴቶች
በድምሩ ዘጠኝ ልጆችን ይወልዳሉ እነርሱም የሚከተሉት ናቸው ።
1 .ዩሱፍ ሙሑመድ ሙድር
2. አህመድ ሙሑመድ ሙዲር
3. አቡበከር ሙሑመድ ሙዲር
4. አብዱልመናን ሙሑመድ ሙዲር
5. አብዱልከሪም ሙሑመድ ሙዲር
6. ኸዲጃ ሙሑመድ ሙዲር
7. ሳራ ሙሑመድ ሙዲር
8. አብዱላሂ ሙሑመድ ሙዲር
9. አልዋን ሙሑመድ ሙዲር

ፎቶ

8ቃዲ መሀመድ ሙዲር
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ፎቶ

9 ኸዲጃ ሙሑመድ ሙዲር

በተጨማሪም ከላይ በተራ ቁጥር ( 6) ኸዲጃ ሙሑመድ ሙዲር የአሚር
አብዱላሂ የልጅ ልጅ ትዳር ከታዋቂው የሀረር ባላባት የአህመድ አቦኝ
ልጅ ጃሚ አህመድ አቦኝ ጋር ትዳር መስርተው አምስት ልጆችን
ወልደዋል እነሱም
1 - ሐኒም ጃሚ አህመድ አቦኝ
2 - አብዱላሂ ጃሚ አህመድ አቦኝ
3 - ኑሪያ ጃሚ አህመድ አቦኝ
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4 - አብዱልዋሂድ ጃሚ አህመድ አቦኝ
5 - አዱስ ጃሚ አህመድ አቦኝ ናቸው::

የአሚሩ የመጀመሪያ ሴት ልጅ አመቱላ እና ባለቤቷ አውፈቅህ
ሙዲር የትዳር ሂይወት የሚከተለውን ተረኩልኝ
“አውፈቅህ ሙሑመድ ሙዲር ወይንም ቃዲ ሙሑመድ ሙዲር
በጣም የተማሩና ታዋቂና ከፍተኛ የስራ ሃላፊነት ላይ ተመድበው
በአሚር አብዱላሂ አስተዳደርም ሆነ ቀጥሎ በሀረር ዲዋን (መስሪያ ቤት)
በቃዲነት የሰሩ የወቅቱ ከፍተኛ ቃዲ (ዳኛ) ናቸው።
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** ፋጡማ ቢንት አሚር አብዱላሂ
ሁለተኛዋ የአሚር አብዱላሂ ሴት ልጅ ከኩልሱማ አብዱረህማን
የምትወለደው ፋጡማ ቢንት አሚር አብዱላሂ ትባላለች ለአቅመ አዳም
ስትደርስ በህጋዊ ጋብቻ ከዓሊ አብዱረህማን ገራድ ኬነዋቅ ጋር ተጋብተው
ልጆች ቢውልዱም የወለዷቸው ልጆች ሳያድጉላችው በልጅነታቸው
ሞቱባቸው (በወቅቱ በነበረው የተለያዩ ወረርሺኝ) በሽታ ምክንያት
ልጆቻቸው ሊያድጉላቸው አልቻሉም። ይሁንናም ዓሊ አብዱረህማን ገራድ
ኬነዋቅ ልጅ ፈልገው ስለነበር የመጀመሪያ ሚስታቸውን ፋጡማን ፈተው
ሌላ ሚስት አግብተው ልጅ ወልደው ልጆቻቸውም አድገው አግብተው
ወልደዋል ። ፋጡማ ቢንት አሚር አብዱላሂ ሌላ ባል ለሁለተኛ ጊዜ ባብ
አሕመድ ፈቅህን አግብተው ልጅ አልወለዱም ።
*** ሱፍያን ቢን አሚር አብዱላሂ ****
ሱፍያን ቢን አሚር አብዱላሂ ከሁሉም ከቤተሰብ ትንሹ የአሚር
ልጅ ሲሆን ሁለት ሚስት ያገቡ ሲሆን በመጀመሪያ ሚስታቸው አንድ
ልጅ አቦበክሪ ሱፍያንን ወልደዋል። ሁለተኛ ሚስታቸው አሚና ሰዲቅ
ግን አልወለዱላቸውም። በሀረሪዋች የአባቱን የአሚር አብዱላሂ ቦታ
ይይዛል ወይንም ይገበዋል የሚል እምነት ወይንም ድጋፍ ነበራቸው።
በዚህ መሰረት ዛሬም ቢሆን ስማቸውን ሲጠሩ በክብር አሚር ሱፍያን
በማለት ነው የሚጠሯቸው። አሚር ሱፍያን እንደ አባታቸው አሚር
አብዱላሂ ቸርና ለጋሽ አልነበሩም፣ በዚህም ጸባያቸው ዘመዶቻቸው
አይወዳቸውም ነበር። እአአ በ1936 የኢጣሊያ መንግስት የሶሎሞናዊያን
ስርወመንግስት ዘውዳዊ የኃ/ሥላሴ ስርዓት ከስወገደ በኋላ በምትኩ
ከተለያዩ ነባር የአካባቢ ባላባት በመሾም መንግስት ይገነባል በዚህ መሰረት
በሀረር አሚራዊ ስርዓት ይገባቸዋል ተብለው የተመረጡት የአሚር
አብዱላሂ ልጅ አሚር ሱፍያን ናቸው። የኢጣሊያ መንግስት የአውሮፖን
ስልጣኔና እድገት እንዲጎቦኙ ከሀረር ከተመረጡ ጢቂት ልዑካን ውስጥ
የሚከተሉት ይገኙባቸዋል ፣ 1)አሚር ሱፍያን ቢን አሚር አብዱላሂ
2) ግራዝማች የማነህ 3) አው ፈቅህ ዮኒስ አነዚህ ልዑካኖቹ የተለያዩ
የጣሊያን ግዛትና ሮማን ይጎበኛሉ::
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እንዲሁም የምጣኔ ሃብት እድገታቸውን ያስጎበኛቸዋል
በመጨረሻም ገዜጣዊ መግለጫ እንዲሰጡ ይጠየቃሉ፣ ጣሊያን
ጋዘጠኞች አሚር ሱፍያንን ሮማ ላይ ጥያቄ ይጠይቃቸዋል ወደፊት
ሀረር ላይ ምን መሆን ትፈልጋለህ? ሱፍያንም ይመልሳሉ ይህ የወላጅ
አባቴ የአሚርነት ቦታ ለኔ ለልጁ ይገባልና ወደፊት የፈጣሪ ፍቃድ
ከሆነ በአሚርነት ሀረርን ለማስተዳደር ፍላጎትና ምኞት አለኝ በማለት
ይመልሳሉ። ይህንን የጋዜጠኞች ቃለምልልስ አውሮፖ እንግሊዝ በስደት
ሆነው ይከታተሉ የነበሩት እነ ዓፄ ኃ/ሥላሴ የአሚር ሱፍያን መግለጫ
አስተያየት በጣም አስደነገጠ::
በተጨማሪም ኃ/ሥላሴ ለመጪው
ቁጩትና ብቀላ ጊዜና አመቺ ሁኔታን በትግስት አድፍጦ ይጠብቅ
ስለነበረ፣ ዓፄ ኃ/ሥላሴ በእንግሊዞች ብርታትና ድጋፍ ከስደት ከነበረበት
ሃገር እንግሊዝ በሱዳን ሃገር አርገው አዲስ አበባ ዘውዳዊው ስርዓት
ኃ/ሥላሴን እንደገና አስነገሱት። ይጠበቀው የነበረው ሁሉ በእንግሊዞች
ድጋፍ እንደገና ስልጣኑን ከጨበጠና ካረጋጋ በኋላ ዓፄ ኃ/ሥላሴ እነዚያ
ራሳችንን በራሳችን እናስተዳድራለን ብለው ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት
አሚር ሱፍያን እና መሰሎቻቸው ለዘውዳዊው ስርዓት ጠንቅና አደገኛ
ናቸው የተባሉት ሀረርዎች ስም ዝርዝር በሚስጢር ለጆጉላ ሆስፒታል
በመስጠት እንደ ወትሮው ለህክምና በሚመጡበት ጊዜ በመርዝ መርፌ
እንዲገደሉ ልዩ ሚስጢራዊ ትዕዛዝ ኃ/ሥላሴ በመስጠት የሚከተሉት
በመርዝ መርፌ ተግድለዋል እነርሱም ፣
1. አሚር ሱፍያን አብዱላሂ
2. አቦበክሪ ሱፍያን አብዱላሂ
3. አው ሙሜ አዱስ
4. አው ዩሱፍ አብዲ ፈቅህ
በቁጥር አንድና ሁለት የተገደሉት አባትና ልጅ ናቸው። እነዚህ
የአሚር አብዱላሂ ቤተሰብ አሚር ሱፍያን እና ልጃቸው አቦበክሪ በሦስት
ወር ልዩነት በተከታታይ በመርዝ መርፌ ተመርዘው የተገደሉት።
የዚህን ሚስጢራዊ የመርዝ መርፌ ግድያ በጆግላ ሃኪም ቤት በሚስጢር
መፈፀሙንና ድርጊቱ በተሰጠን ሚስጢራዊ ትዕዛዝ መሆኑን በቁጭትና
በምሬት የተናገረው የአማራ ብሄር ተወላጅ የሆነ በጣም ለሚወዳቸው
የሀረሪ ጓደኛቸው ለአው ሐጂ አሊ ዚቄህ አሳዛኝ ዜናውን ሹክ ይልላቸውል
በድርጊቱም አብረው ያዝናሉ።

-78-

የሀረሪ ታሪካዊ ጽሁፎች መድብል

**** የአሚር ሱፍያን ልጅ ****
አቦበክሪ ቢን አሚር ሱፍያን ይባላል የአሚር አብዱላሂ የልጅ ልጅ
መሆኑ ነው:: ለአቅመአዳም በደረሰ ጊዜ ከፋጡማ አይደሩስ ጋር በህጋዊ
ጋብቻ በመጋባት የሚከተሉትን ሦስት ልጆች ይወልዳሉ እነርሱም፣
ከዲጃ አቦበክሪ
ቀመሮ አቦበክሪ
አብዱላሂ አቦበክሪ ናቸው ።
***ከዲጃ አቦበክሪ ከያህያ ሻሚ ***ጋር ተጋብተው ብዙ ልጆችን ወልደዋል
1887 እአአ ከጀንወሪ 6 ወይንም በታህሣሥ 29 1879 ዓል በጨለንቆ
ጦርነት ማግስት አሚር አብዱላሂ ወደ ኡጋዴን ሶማሌ ወንድሞቻቸው ወደ
እነሱ ከመሰደዳቸው በፊት ሚስቶቻቸውን፣ ሰራተኞቻቸውን እንዲሁም
አቅመ ደካማ ዘመዶቻቸውን ይዘው በቅድሚያ ወደ አብዱልቃዲር ጄይላን
በሀረር ባማካኝ 10-12ኪሜ ርቀት ወደ ሚገኝበት ቦታ አመሩ። እንደ
ደረሱ ሁሉንም ቤተሰብ አባላት እዛ ትተው አሚሩ ከአጃቢዋቻቸው ጋር
ወደ ባቢሌና ወደ ኡጋዴን አመሩ፣ ሰላምና እርቅ ከወረደ በኋላ የአሚሩ
ቤተሰቦች ወደ ሀረር ከተማ ወደ መኖሪያቸው ተመለሱ
እንዲሁም አሚር አብዱላሂም ሙሉ ምህረትና የሰላም ዋስትና
ከተረጋገጠላቸው ይህንን መልክት የእርቁን ውል ይዘው በአሚሩና
በሚኒልክ መካከል በሚስጢር ያግባቡት የሀረር ዲዋን ጸሐፊ የነበሩና
ረኢሰል ሙእኒን ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ ናቸው። በረኢሰል ሙእኒን
ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅና በአሚር አብዱላሂ ቤተሰባዊ ትሥሥር
በጋብቻ የተሳሰረ ስለ ነበር። የአሚሩ እህት ዘይነባ ሙሑመድ አብዱሸኩር
የአብዱላሂ አሊ ሳዲቅ ባላቤት ሲሆኑ ትዳር መስርተው ልጆችም
ወልደዋል ከተወለዱትም ልጆች ውስጥ በመረጃነት ከተነገረኝ አንዷ ሴት
ልጃቸው ስሟ ዘቢዳ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ አንዷ ናት ::

-79-

ዚታሪኽዚኛ በስማ

አሚር አብዱላሂ ለህዝባቸው ያደረጉት የሳረፉት አሻራ
ጌይ ገናፊ ( የሀረሪ ሴት በሕላዊ ሱሪ)
ጌይ ፎጣ (የሀረሪ ሴት በሕላዊ መከናነቢያ ፎጣ)
እነዚህን ሁለት የሴቶች አልባሳት በአሚሩ ትዛዝ አሳውጀው
ሴት ሁሉ ይህንን አልባሳት እንዲጠቀምና ሰውነታቸውን እንዲሸፍኑ
የእስላም አስተምሮ በበሕል መልክ እንዲቀበሉት አስችለዋል:: አሚሩ
ብዛት ያላቸው ጌይ ገናፊ እና ጌይ ፎጣ አሰፍተው ለድሃ ለአቅመ ደካማ
እንዲሁም ለየቲም (ወላጅ አልባ ህጻናት) በነፃ አደሉ ነገር ግን ገበሬውና
ሰራተኛውን ሁሉም ገዝቶ እንዲለብስ አስገደዱት ተግባራዊ አስደረጉ::
በአለባበሱ ሲጀመር የህብረተሰቡ ምላሽ ደስተኛ አልነበርም አዲስና
ያልተለመደ ነገር ለምን እንለብሳለን በማለት አልተደሰቱም ከጢቂት ጊዜ
በኋላ ግን ህዝቡ ወደደላቸው ::
•

አሚሩ በራሳቸ ሀብት መስጂድ ገንብተዋል የመስኪዱ ስም አሚር
አብዱላሂ መስጂድ የሚገኘው በአሱምበሪ ኩሉብ ቶያ በሚባለው
አሚር ኑር ወረዳ ቀበሌ 01 ነው::

•

አሚር አብዱላሂ በመኖሪያ ቤታቸውና በታላቁ የሀረር ጃሚ መስጂድ
መካከል የነበረውን የራሳቸውን መሬት ሀብት ለመስኪዱ በመስጠት
የጃሚ መስጂድ እስፋፍተው ግንባታ አድገዋል

•

በየአርብ ስግደት ጁማ ቀን በጃሚ መስጅድ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ
ሃፊዘል ቁርአን ( ቁርአን በቃላቸው ለሸመደዱ ) ልጆች ማር በማንኪያ
ልጆችን ይመግባሉ::

•

የአሹራ ቀን በየአመቱ የአሹራ ወር በአላት ለህዝብ እንዲሁም ለአቅመ
ደካማ በትላልቅ ገበቴ ገንፎ በቅቤ በማሰራት ህዝብ ያበላሉ:: ከእርሻ
ማሳቸው ለአቅመ ደካማ ለሆኑት እህል በመርዳት የደሃን ችግር
በመቅረፍ ትልቅ ድጋፍ አድራጊነተቸው ይነገርላቸዋል ::
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የአሚር አብዱላሂ መሬት ሃብት: ከጨለንቆ ጦረነት ማግስት
በምኒሊክ እና በአሚር አብዱላሂ እርቅ አውርደው ምኒሊክ የአሚሩ
ሃብትና እርሻዎችን በሙሉ በክብር መለሱላቸው በተጨማሪም ለአሚር
አብዱላሂ በየወሩ ደሞዝ 200 ብር እስከ አሚሩ ህይወት ፍጻሜ ድረስ
ይከፈላቸው ነበር:: አሚር አብዱላሂ ሲሞቱ የወር ክፍያ ደሞዛቸን
የአሚሩ ቤተሰብ መቀበል ተጀመረ በዚህ መሰረት
1 - አቦበክሪ ሱፍያን እና ባለቤቱ ፋጡማ አይሩስ = 100 ብር
2 - አመቱላ ቢንት አሚር አብዱላሂ = 50 ብር
3 - ፋጡማ ቢንት አሚር አብዱላሂ = 50 ብር
እንደተከፋላቸው ይህ ገንዘብ ትልቅ ገቢ በወቅቱ የአንድ ሰው
የወር ገቢ ወይንም ደሞዝ 1-5 ብር እንደነበረ ይህም ትልቅ ዎጋ ያለው
ገንዘብ መሆኑን መገመት ይቻላል::
የአሚሩ አብዱላሂ ሂይወት
ብዙን ጊዜ ቁራን በመቅራትና በኢባዳ (ፈጣሪን በማምለክ) ነበር
የሚያሳልፉት በተለይም ከቤት መውጣትም አይፈልጉም ከመስጂድ
መልስ ከቤት አይወጡም:: ሰራቶኞቻቸው ከአጠገባቸው እነ አባ መውሉድ
እነ አባ ሱልሚ እይጠፉም፤ እንደ ቤተሰብ ሴት ሰራተኞችም እንዲሁ
በሞት እስተለዩ ድረስ እንደቤተስብ ነበር ሲያገለግሉ የነበረው፡፡
የሀረር ማህበረሰብ ለአሚሩ ከፍተኛ ከበሬታና ፍቅር ያሳያቸው ነበር፡፡
ለአሚሩ ቤተሰብ በማንኛውም ወረፋ በሆነበት እንደ ወንዝ ውሀ መቅዳት
ወዘተ በመሳሰሉት ቦታ ለአሚር ቤቶች ወይንም ቤተሰብ ለምውደድና
ለክብራቸው እስከ መጨረሻ ቀን ድረስ ከወረፋ ቅድሚያ እንዲያገኙ
ይደረግ ነበር::
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የአሚር አብዱላሂ ዜና እረፍት
አሚር አብዱላሂ የሞቱበት ቀን በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር
በ1922 ዓል ወይንም እኤአ 1930 ነበር [የሐያኛው ክፍለ ዘመን መባቻ:
ገጽ 430] ቀኑ ከሰአት በኋላ በሀረር ከአስር ሰላት በኋላ ነበር:: በጣም
ፀሐያማ ነበር:: አሚር አብዱላሂ በቀኑ በአር ሰዓት ላይ ሞቱ::
ዜና እርፍታቸውን የአገሩ ህዝብ መስማቱን ተከትሎ አዲስ
ነገር ታየ ይሄውም የፀሐይ ግርዶሽ (Sun Eclipse) ተከሰተ አንዳንድ
የአገሬው ነዋሪዎች የአሚሩ ዘመዶች አሚር አብዱላሂን ከመውደድ
የተነሳ የፀሐይ ግርዶሽ የተከሰተው የጨለመው አሚራችን ሰለሞቱ ነው
እንዴ ብለውጠየቁ ኡለሞች (የእስልምና ምሁራን ) ወዲያው አስረዱ
ምንም ከአሚሩ ሞት ጋር አያገናኘውም:: ሁሉም በፈጣሪ የሆነ ነው
ክስተት መሆኑን አስረዱ ሁሉም ተረዳ::
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አሚር አብዱላሂም በሀረር በአው አባዲር አዋች (ገልማ) በሀረር
ትላልቅ የእስልምና ምሁራንና ኡለማዎች በሚቀበሩበት ቦታ ተቀበሩ::
አሚር አብዱላሂ በሞቱ በ2ኛው እና በ3ኛው ቀን የከተማው ነጋዴዎች
መደብራቸውን ከፍተው በንግዳቸው ተሰማሩ:: መደብሮቻቸውን ለአሚሩ
ክብር ሐዘን ለ7ቀን ይዘጋ በማለት በሀረር ለሰባት ቀን ቤሄራዊ ሐዘን
ተደርጎ ተከበረ:: በተጨማሪም በኢትዮጵያ ሀገር ግንባታ ውስጥ ታላላቅ
ባላባታዊ የአካባቢ መንግስታት ነገስታት የነበራቸው የማዕረግ ስም
“አሚር” የሚለው እንደሌሎች ሁሉ በኑጉሳዊ አስማተ ሙታን ዝርዝር
ውስጥ “የተጠቀሰው የማዕረግ ስም በዕለተ ሞታቸው የነበረ ነው
ኢያሱ ሚካኤል (ልጅ : አቤቶ)
እምሩ ኃይለስላሴ ( ልዑል ራስ)
አብዱላሂ የሐረሩ (አሚር) በማለት ጽፎታል [የሐያኛው ክፍለ ዘመን
መባቻ ገጽ 430]

4.2በአሚር አብዱላሂ እና ጨለንቆ ላይ የተካሄደው
ጦርነት
በአሚር አብዱላሂ እና ጨለንቆ ላይ በሰጠነው የጽሁፍ መልስ
ምንጩ ቢጠቀስ ትምህርት ሰጪ ነው ስላሉ ይህንን ጽሁፍ አቅርባለሁኝ
የጹሁፉ አቅራቢ ኑረዲን አብደላ
የሀረር እስላማዊ መንግስት ነፃና ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር
የነበር ለዚህም በሀረር ዙሪያ ያሉትን ቅርስ ና የታርሪክ ሰነዶች እና
በቤተ መዘክር በውጭ እገርና በአገርቤት ፃሐፊዎች የተፃፉ እንዲሁም
ጥናታዊ
ጽሑፎች በተጨማሪም በትውፊት ተነግረው የተስብሰቡ
ስራዎችን እና ሌሎችንም ማጥናትና መረዳት ለሚፈልግ ከጥንቱ አሁን
ምቹ ነው::
ግብፆች የሀረር እሚር አብዱላሂን አባት አሚር ሙሑመድ
አሊ አብዱሽኩርን አስውገድው አሚራዊ ስርአትን ቆረጡት 1875 እኤ
[የሀረሪና የሀረርታሪክ ገጽ 29 :አብዱላሂ ሼኽ ቡህ]በሌላ በኩል ይህ በሆነ
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ማግስት የግብጽ መሪ ከዲቭ ኢስማኢል ምእራባዊያን አፍቃሪ በመሆኑ
ለስንት ዘመናት ሙስሊም ላልሆነሰው በሩ ዝግ የነበረችው ሀረር ከዲቭ
ለምእራባዊያን በሩን በመክፈት ብዛት ያላቸው ፈረንጆች በመግባት
የህዝቡን በሕል እምነትና ማህበራዊ ቀውስ አድርሷል ለምሳሌ አልኮል
መጠጥ በህጋዊ መንገድ መጠጥ ቤት ከፍቶ መሸጥ ወዘተ ተግባር ጀመሩ
[ቀጠብቲ ሙዳይ :ገጽ 69-71] ቀጥለው በ1882 በአፄ ዮሐንስ ከሰሜን
ኢትዮዽያ የተባረሩትን ኢየሱሳዊያን ካቶሊኮች
ያለህዝቡ ፍቃድና
ለዘመናት ሲዋጉና ሲከላከሉት የነበረውን የበአድ እምልኮ እና መጠጥ
ከዲቭ ኢስማኢል 1884 ካቶሊኮች ሀረር እንዲገቡና ቦታና ንብረት
እንዲገኙ ሲያስደርግ [ገጽ70-71 እንደ ላይኛው]
በሌላ በኩል ህዝቡ በግብጾች ስራ ብዙ የበሕል መበላሸቱ መከራ
አይቷል፤ በ1884 ግብፅ በእንግሊዞች ቅኝ ግዛት ስር ወደቀች ከሀረር
እንድትወጣ የአውሮፖ ቅኝ ገዢ ሀገራት ወስነው 1884 የብርቲሹ ሌተናት
ፔይቶን ሀረር በመምጣት የስልጣን ሽግግር ከግብፅ ወደ አሚር እብዱላሂ
በማድረግ የቀድሞውን የእሚር ሙሁመድ ልጅ አስነግሱት:: ይህ በሆነ
ማግስት አዲሱ እሚር አብዱላሂ በ3 አበይት ጉዳዮች ተጠመዱ፡፡
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ግብፅ ያበላሽውን የምእራባዊያን መጠጥ: አራጣ: ንግድን
ሞኖፖሊ የያዙት: ማስቆም አልኮል እንዳይሽጥ ወዘት አዲስ ህግ አወጡ
[ቀጠብቲ ሙዳይ ገጽ 71] በዚህም ፈረንጆች በጣም ተቆጡ፤ ለእውሮፖ
መንግስታት የድረሱልን ጥሪ አሰሙ በዚህም ከአውሮፖ የሮማ መንግስት
5 ጣሊያን መልክተኞች ወደ ሀረር ሲላኩ ሀረር ላይ የሀረር አሚር በግዛቴ
ላይ ያለ ፍቃድ የውጭ ዜጎች እንዳይገቡ በሚል ተጋጭተው በዘይላና
በጀልዴይሳ መሃል አውሮፓዊያን ይገደላሉ [የሀረሪ ህዝብ ፀረ ጭቆና
ትግል: በሕል ቅርስና ቱሪዚም ቢሮ:ገጽ16]:: ይህንን የሰሙ የእውሮፖ
መንግስታት በንዴት ጦዘው ሚኒልክን አስታጥቀው በዘመናዊ መሰሪያ
እሚር አብዱላሂን ተበቀሉ::

ፎቶ 10 በፈረሰው

መስጂድ ሚናራነ በምትክ የተሰራው ቤተክርስትያንን
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ሚኒልክ ና ዘመናዊ መሣሪያ
ሚኒልክ በሁለት አይነት መሳሪያ ሰበሰበ
1ኛ አፄ ዮሃንስን ለመበቀል የኤርትራን ክልል ለጣሊያን እውቅናና ድርድር
በማድረግ [ጳውሎስኞኞ አጤ ሚኒሊክገጽ 51, ገጽ 371]
2ኛ በበርሊን ኮንፈረንስ 1881-82 የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት በቅኝ ግዛት
ሲያዙ[ዐፄ ዮሃንስ ተ/ሞክሪያ: ገጽ 337]አብሲኒያን በቅኝ ግዛት ስር
አልተያዘችም ምክኒያቱም ከ16ኛው ክ/ዘ የኢማም እህመድ ጦርነት ለማሸነፍ
ከእውሮፖ እርዳታ ለማግኘት የክርስቲያን ሃገር ነን ብለው ቀደም ብለው
ስላሳወቁ አበሲኒያ ከቢርሊን ቅኝ ግዛት ስትተርፍ ሚኒልክና ዮሃንስ
በውስጥ ሹኩቻ መሳሪያ በገፍ በክርስቲያን ስም ማሰባሰብ ቻሉ በዚህም
በ19ኛው ክፍለ ዘመን ሚኒልክ እትዮዽያን በማስፋፋት ባደረገው ከሸዋ
ተነስቶ በዘመተበት በምእራብ ጂማ: በምስራቅ አፋር: በድቡብ ወላይታ
ሃዲያ: የጉራጌ የቀቤና: የአርሲ ሃርማ ሙራ: የሲዳማ ጦርነት: የጌዲዮ
እና አማሮ ኬሌ ወዘተ በዘመናዊ መሳሪያ ሚኒልክ ድል ለማግኘት
አስችሎታል [የኢትዮጵያ ገባር ስርዓት: ዶር ላጵሶ ገጽ 93]
በጀንዋሪ 6 /1887 የጨለንቆ ጦርነት ሚኒልክ በዘመናዊ መሳሪያ
ህዝቡን ፈጁት [የኢትዮጵያመከራ ሥርዓት: ዶ/ር ላጵሶ ገጽ 146:
የሚኒሊክ ደብዳቤ ለፈረንሳዩ ወዳጅ ለሙሴ ቦረሊ የፃፉት] ነፃነታችንን
አሳልፈን አንሰጥም ብለው የሀረር ህዝብ ለነፃነቱ ቢሰዋ ምን ላይ ነው
ችግሩ? ሚኒልክ ከ1869 -1902 ባካሄደው የማስፋፋት ዘመቻ በዘመናዊ
ጦር መሳሪ ብዙ ህዝብ ለምፍጀትና ለመዝረፍ ተችሏል፡፡ መዝረፍን
በተመለከተ ከጨለንቆ ጦርነት ማግስት ወደ ባቢሌ ተሻግረው ህዝቡን
ዘረፉት [ዓፄ ዩሃንስ: ተክለጻዲቅ ሞክሪያ:ገጽ 294] በዚህ አይነት ማሽነፍ
እና መዝረፍ ተችሏል ሚኒልክ የተሽነፈበት ጦር አውድ ዬለም ለምን
ቢባል? የኢትዮጵያ ነባር የአካባቢ መንግስታት የነበራቸው የጦር መሳሪያ
በሕላዊ ጦርና ጋሻ እንጂ በእውሮፖ ዘመናዊ ጦር እንደ ሚኒልክ
የተደራጀ አልነበረም !
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ባጠቃላይ ከላይ የቀረበ የአረበኛ ጽሁፍ የሀረር ሽማግሌዎች
ከራስ መኮንን ጉዲና ጋር ያደረጉት ስምምነት ሰነድ ነው በሰነዱ
መሰረት ሀረሪዎች የውስጥ አስተዳደራቸው (የዲዋን ጽቤት) ወዘት
እንደሚጠብቅላቸውና ከራስ መኮንን ጋር ረኢስ አሊ አቦበክሪ አብረው
እንዲሰሩ ስምምነት ቢደረስም አመት ባልመላው ጊዜ ውሥጥ ረኢስ አሊ
አቦበክሪ በአልዩ አምባ በራስ መኮንን ና በሚኒልክ ዘብጢያ አውርድው 22
ዓመታት አሰራቸው [የሀረሪ ህዝብ ፀረ ጭቆና ትግል :ገጽ54]ሚኒልክና
ራስ መኮንንም ፈረስ መጋላ (ሼኽ በዚኽ መስጂድ)አፍርሰው መድሃናለም
ቤተ ክትስቲያን አደረጉት [የሀረሪህዝብ ፀረ ጭቆና ትግል ገጽ 4344] በተጨማሪ 75000 ማርትሬዛ ሀረሪዎች እንዲክፍሉ[ሀረር ሸሪፍ
ሙዘየም የክፍያው ሰነድ] በትጨማሪም በብዙ መቶ የሚቆጠር አብጀዲ
ጨርቅ በቅጣት አስከፈላቸው: የሀረሪ በሕላዊ ቤት ጌይጋር የደንብ
ቤት ተብለው ተወረሱ ከዚህ በላይ ብዙ ግፍ ና ውርደት ተፍጽሟል::
የጨለንቆ ውልና ግዴታዎች የሚከትሉት ናቸው ከሀረሪዎች በኩል
የተጣለ ግዴታ
1)አሚሩ ከዚህ ቀን ጀምሮ በፖለቲካ እንዳይገባ እና አሚሩ ህዝቡን የጦር
መሳሪያ በድጋሚ እንዳያስታጥቅ
2) የዳግማዊ ሚኒሊክ መንግስት ሲዋጉ የሞቱት ሁሉ ንብረታቸው
ተወርሶ ወደ መንግስት ግምጃ ቤት ገቢ እንዲሆን
3) አሚሩ ለዳግማዊ ንጉስ ነገስት 40,000 የማሪያ ትሬዛ ብር እንዲከፍል
4) አሚሩ 30,000 ጣቃ አቡጀዲ ጨርቅ እንዲከፍል የሚሉ ግዴታዎች
ይገኙበታል
በሌላ በኩል በሚኒልክ በኩል የወሰደው ግዴታ
1) የሀረሪ ህዝብ እምነቱና በሕሉ ተጠብቆለት ሳይነካ በሰላም እንዲኖር
2) ማንኛውም ሰው የሀረሪ ገዳይ ! ብሎ እንዳይፎክር
3) የሀረሪ ተወላጅ የሆነ ሰው በጅራፍ እንዳይገረፍ
4) ማንኛውም የሀረሪ ተወላጅ የሆነ ሰው የጉልበት ስራ እንዲሰራ
እንዳይገደድ የሚሉ መብቶች ውሉ ላይ ሰፍረው ይገኛሉ [የአፋር/ደናኪል/
ታሪክናመረጃ አርኪ ምንጭ አልመንሀል: በሼኽ ጀማሉዲንኢብራሂም
ኽሊል አሻሚ ገጽ 342-343]
ከላይ የተጻፉ ሀቆቸ በሰነድ የተደገፉ ሆነው እያለ ሌላ አላስፈላጊና ምንም
ማስረጃ በሌላቸው ጉዳዮች ውስጥ መግባት ተገቢ አይሆንም
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4.3. ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በመሪዎቻቸው
ያጡትን በፋሽስት ጣሊያን ወረራ 1936-1941
እኤአ አንጻራዊ ነጻነታቸው ተቀዳጁ
በኑረዲን አብደላ
በአፄ ምኒልክ
የግዛት መስፋፋት ፖሊሲ መሰረት በ19ኛው
ክፍለ ዘመን የሙስሊም ግዛቶች በሚኒልክ ጦር የተሸነፉት የሐረሩ
አሚር አብዱላሂ 1887 እኤአ:: የጉራጌው ኡመር በቅሳ በ1889 እኤአ::
የሐዲያው ኢማም ሐሰን ኤንጃሞ:: እንዲሁም የከምባታው: የወላይታው
ጦና: የከፋው ታቶ ጋኪ ሼሮቾ፤ ተሽንፍው በምኒልክ ግዛት ኢትዮጵያ
ሥር በጦር ዘመቻ ተጠቃለሉ:: ሌሎች የሙስሊም ግዛቶች ያለ ጦርነት
በምኒሊክ የወታደራዊ ግፊት በሰላምና በዲፕሎማሲ ስምምነት ለምኒሊክ
የገበሩ የሙስሊም ራስ ገዝ አካባቢዎች ነገስታት የወሎው ኢማም
መሐመድ አሊ 1876 እኤአ:: የጂማው ሱልጣን አቡ ጀአፈር (አባጂፋር)
1882 እኤአ:: የቤኒሻንጉል ሼኽ ሆጃ አል ሀሰን 1898 እኤአ:: የጉሙዝ
ሼኽ ሃምዳን 1898 እኤአ:: የአፋር ሱልጣን መሐመድ ሐንፋሬ 1896
እኤአ መሬትና ግዛታቸው ወደ ኢትዮጵያ ተቀላቀለ [የኢትዮጵያ ገባር
ሥርዓት:: ፕ/ር ላጵሶ ገጽ : 93]
በዚህ አይነት የሙስሊም አካባቢ ራስ ገዝ አካባቢዎች ወደ
ኢትዮጵያ በወታደራዊ በምኒሊክ ወረራ ከተቀላቀሉ በኋላ እስከ ዓጼ
ኃይለ ሥላሤ እጅግ የመብት፤ የሰብአዊ እንዲሁም የሃይማኖት ጭቆና
በግልጽና በገሃድ በአዋጅ ተግባራዊ ሆኑ ለምሳሌ ሙስሊሞች የሃጅ ጉዞ
(ሰነድ) ፓስፖርት መከልከል:: ሙስሊሞች ለሃጅም ሆነ ለማንኛውም
ከሃገር እንዳይወጡ ማድረግ::
ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን ዜግነት መከልከል እንደ በአድ
ማየት:: የሙስሊሞች ሃይማኖታዊ በዓላት በኢትዮጵያ እንዳይከቢር::
ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የሃይማኖት ማስተማሪያ ት/ ቤት እና
መስጂዶች እንዳይሰሩ መከልከል::
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የሃይማኖት ማስተማሪያ መጽሃፍትና ቁርአን ከውጭ ከአረብ እገርም ሆነ
ከጎረቤት ሃገራት እንዳይገቡ መከልከል:: ቀጥሎም ኢትዮጵያ እንድ ሃገር
የሲሶ መንግስት እና የሃገሪቷ ህግም ሆነ ደንብ የእስልምና ማህበረሰብን
በማንኛው ዘርፍ በፖለቲካ በኢኮኖሚ በማህበራዊ እና በመንግሥት
ማዋቅር እገዳና በሃገሩ ጉዳይ ተመልካችና ለመኖር ገብሮ እንዲኖር ካልሆነ
ከቀየው እንዲባረር በመንግስት ሆን ተብሎ ተሸረበበት:: [መስሪያ ቤቶች፣
በትምህርት ተቋማት፣ በጦር ሀይሎች፣ ፖሊሱ፣ በሌሎችም ፕሮፌሽናል
ሙያዎች ውስጥ ሙስሊሞችን በፋኖስ ፈልጎ ማግኘት አይቻልም ነበር።
ቤተክርስቲያን እንደ እንጉዳይ በሚበቅልበትከተማ የነበሩት ቤተመስጊዶች
በጣት የሚቆጠሩ ነበሩ። ጥምቀትና ደመራ የመሳሰሉት የክርስቲያኖች
ሀይማኖታዊ በአላት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተዘግተው በአደባባይ
በከፍተኛ ስርአት ይከበራሉ።
ከሙስሊም በአላት መሀል አንዱም በኦፊሴል የህዝብ በአል ሆኖ
አይከቢርም። ሌላው ቀርቶ 'እንኳን ለኢድ አልፈጥር ወይም ለመውሊድ
ወይም ለሌላ በአል እንኳን አደረሳችሁ' የሚል ለእስልምና ተከታዮች
የሚተላለፍ የራዲዮ የመልካም ምኞት መግለጫ ሰምቼ አላውቅም።
ይኸው ራዲዮ ጣቢያ ግን የቤተመንግስቱን የእራት ልብስ ማስታወቂያ
ያስተላልፍ ነበር።
በዚህ የተነሳ ፈረንጆቹ እንደሚሉት ሙስሊሞች ለክርስቲያኑ
'ከእይታ ውጭ፤ ከሀሳብ ውጭ' ሆነው ነበር። እነዚህን በመሰሉ
ምክንያቶች በዛ ዘመን የነበርን የእኔ አይነት ወጣቶች ስለ ሙስሊም
ማህበረሰቡ በሕል ለመናገር የሚያስችል እውቀት እንዳይኖረን ሆነናል።
አንዳርጋቸው ፅጌ [ትውልድ አይደናገር እኛም እንናገር ገፅ 118]:: በዚህ
ረገድ የኤርትራ ሙስሊም ማህበረሰብ እጅግ ከፍያለ እና በተደራጀ
መልክ የተቃውሞ እንቅስቃሴ በይፋ ፀረ ኃለሥላሴ ጀመሩ:: በመቀጠል
በሀረር እንዲሁም በኡጋዴንና በባሌ በሌሎችም አካባቢ እንቅስቃሴዎች
ተጀመሩ: ይህ በእንዲህ እያለ
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[ በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1928 ዓል የፋሽስት ወረራ በትግራይ
በኡጋዴን በባሌና በሲዳሞ የጦር ግምባሮች የኃ/ሥላሤ የመሣፍንት የግል
ጦር ፈረሰ:: የዓፄው መሳፍንትና መኳንንት ባለስልጣኖች ብዙዎቹ
በሞትና በስደት ተወገዱ ገጽ 67 እንደ ላይኛው ]
በፋሽስት ወረራ ምክንያት ዐፄ ኃ/ሥላሴና 22 የሃገሪቱ ከፍተኛ
ባልስልጣን የልዑላን ቤተሰቦች ሚያዚያ 24/ 1928 ዓል ከአዲስ አበባ
ወደ ጁብቲ በማድረግ ሃገሪቱን እና ህዝቡን ለፋሽስት ጣሊያ ዳርገው
ሃገር ጥለው ፈረጠጡ ወይም ወደ ውጭ ሃገር ሽሽት አደረጉ::
በ1928-33ዓል በፋሽስት ጣሊያ ትልቅ ማህበራዊና ፓለቲካዊ
ለውጦች በኢትዮጵያ አስገኙ:: በተለይም ከላይ በተጠቀሰው የሙስሊሞች
ጭቆናና ሰቆቃ የሙስሊሙም ማህበረሰብ ከፋሽስት ኢጣልያ የተደረገለት
የመብት መከቢር ጣሊያኖች ከሙስሊሙ ከፍተኛ ድጋፍ አስገኘላቸው ::
ፋሽስት ጣሊያ ለሙስሊም ማህበረሰብ እና ዜጎች የሚከተሉትን ታላላቅ
ለውጦችን በተግባር አዋለ እነሱም፡• በሀረር ብቻ 47 ቃዲዋች (የመደበኛ ፍርድ ቤት ዳኞች) እና
40 የዲዋን ሃላፊዎች (የሃይማኖትና የመሬት ወራሽና ግዢ
ሹሞች) በድምሩ 100000 ሊሬ ደሞዝ ይከፈላቸው ነበር
•

በ1929 ዓል በሀረር የቁራን ት/ቤት 450 ተማሪዎች እንዲማሩ
አስደረጉ::

•

በአፍሪካ ቀንድ እና በቀይ በሕር አካባቢዎች ሙስሊሞች በሀረር
ከተማ እስላማዊ ጥናት ዩንቨርስቲ ለማቋቋም ፕላን አወጡ::
ከኢትዬጵያ የእስልምና ማህበረሰብ ከውጭ ከእስልምና ዓለም
ጋር የቀረበ ግንኙነት ለመፍጠር በነበራቸው አላማ ፋሽስት
ኢጣልያ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዜጎች ለመጀመሪያ ጊዜ
ዓመታዊ የሐጅ ጉዞ ወደ መካ ጉብኝት ፕሮግራም በይፋ ጀመሩ::

•

•

በፕሮግራሙ መሰረት በ1931 ዓል ብቻ 3,585 ሙስሊም
ምዕመናን ወደ መካ ሰውዲ ዓረቢያ እንደሄዱ ታውቋል::
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ፎቶ 11አሚር ሱፍያን ከህዝቡ ጋር የተነሱት

•

ፋሽስት ኢጣልያ ከ1928 ዓል-1933 ባሉት በኢትዮጵያ በትንሹ
50 አዳዲስ የድንጋይ መስጂዶችን ሲገነቡ:: 16 አሮጌ መስጂዶችን
በድንጋይ እንደ አዲስ አደሱ:: በአካባቢው ሁሉ ከእንጨትና እና
ጭቃ ብዙ መጂዶችን ሰሩ በእያንዳንዱ መስጂዶች ትምህርት ቤት
ነበረው::

•

በፋሽስት የወረራ ዓመታት በኋላ የካቶሊክ
ሚሲዮናዊያን
ትምህርትና ሥራ እድገት አመቺ ሁኔታን ፈጠረ: የፕሮቴስታንት
ከአገር እንዳይባረሩ በአገሪቱ እንዲንቀሳቀሱ ከኦርቶዶክስ ጭቆና ነጻ
አደረጋቸው::

•

በአማራና በሸዋ አስተዳደር ክልል በአማረኛ

•

በኤርትራ ክልል በትግረኛ
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•
•

በሀረር ክልል በአረበኛ
በኦሮሞ-ሲዳም ክልል በኦሮምኛን የሥራና የትምህርት ቋንቋ አደረጉ
[ገጽ : 70 - 71 እንደ ላይኛው]

•
በተጨማሪም ፋሽስት ኢጣልያ ከተለያዩ ጎሳዎችና (ቤህረሰቦች) ታዋቂ
ሙስሊሞችን የጣሊያን ዋና ከተማ ሮማን ስልጣኔ እንዲጎበኙ አስደርገዋል
ከነዚህም ጢቂቶቹ ሮማን የገበኙት ውስጥ
•
•
•
•

የአፋሩ ሼኽ አብዱረህማን ዩሱፍ አልኡቀይሊ
የሐረሩ የአሚር አብዱላሂ ልጅ : አሚር ሱፍያን ቢን አሚር አብዱላሂ
ቢን አሚር ሙሑመድ
የሐረሩ አው ፈቅህ ዩኒስ
ግራዝማች የማነህ የሚጠቀሱ ናቸው
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5. ዘመናዊ አስተዳደር
5.1. ሀረርና ዘመናዊ አሰራር የመጀመሪያ ፈር
ቀዳጅ በኢትዮጵያ ስልጣኔ
(አቆጣጠሩ ሁሉ እንደ አውሮፖዊያን አቆጣጠር ነው)
- 1886እኤአ በሀረር የፖስታ አገልግሎት በግብጾች አስተዳደር
ዘመን ሲሆን
በ1886 ቴምብር/Stamps/ ያለበት ፓስታ ከግብጽ ወደ ሀረር
የገባው በዚህ ጊዜ ነው:: በ1899 ፖስታ ከእንጦጦ ወደ ሀረር በፈረንሳይ
ተወላጆች Ilg እና Chefneux በተባሉ በመሰረቱት የፖስታ አገልግሎት
ድርጅታቸው ስራ ጀመሩ:: በ1901 እኤአ የኢትዮጵያ ፓስታ አገልግሎት
ሲጀመር ከሀረር -አዲስ አበባ የተላከ ፖስታ የሚወስደው ቀን ብዛት 10
ቀናት ነበር::
- በ1888 የመሐመድ አሊ ኩባኒያ GM በሀረር ተመሰረተ::
እነዚህ የመጡት ከቦንቤይ ህንድ ሲሆን የመጡትም በቡድን ሲሆን 1
)መሐመድ አሊ : 2 )ጠይብ አሊአሊ አክባሊ ሌሎች አራት ግለሰብ
በድምሩ ስድስት ናቸው:: የኢትዮጵያ መንግስት ከህንድ መንግስት የንግድ
ግንኙነት ባደረገው ጥሪ ሲሆን በሀረር የንግድ ስራ ምቹ ና ብቸኛ ሃገር
ስለነበረች በሀረር ኩባኒያቸውን መሰረቱ::
- በ1899 በሀረር የስልክ ስራ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጀመረ::
የመጀመሪያ ስልክ ከአዲስ አበባ - ሀረር የተጀመረው 1899 ሲሆን ስራው
የተጀመረው በፈረንሳይ ዜጋ አማካይነት ነው::
- በ1892 Le Temps ለተባለው የፈረንሳይ ጋዜጣ ዘጋቢ Casimi
Mondon Vidalhet ወደ ሀረር መጣ ሲመጣ አብረው የመጡት ILg
እና Chefneux አብረው ሆነው ነበር:: የመጀመሪያ Column የጻፈው
Casimi እራሱ ሲሆን በሀረር ከተማ ሆኖ May 1 , 1892 ጽፏል::
ርዕሱም የሀረር ህዝብና የወደፊት ንግድ በተመለከተ ነበር::
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- በ1902 እኤአ ራስ መኮንን ሆስፒታል ( ጀጎላ ሆስፒታል)
ከመጀመሪያ ጀምሮ ሰርተው ያስረከቡት ፈረንሳይዎች ናቸው
- በ1903 በሀረር የቴሌግራፍ (Telegraph line)አገልግሎት
ጀመረ:: አገልግሎቱ ከሀረር እስከ ጠረፎች ያካተተ ነበር::
- በ1903 የመጀመሪያው የአውሮፓውያን ሆቴል በሀረር
የተከፈተው በ1903 ነው ስሙምHotel d Italia የሚል ሲሆን የሆቴሉ
ስራአስካጅ Pietro Bertolini የተባለ የቶሪኖ ሰው ኢጣልያዊ ነበር:: ነገር
ግን ከዚህ ሆቴል በፊት በ1901 ትንሽ የፈረንሳይ ሆቴል መታጠቢያና
Billiard ያለው ተከፍቶ ነበር::
- በ1904 Gabriel Guigniony የተባለ የውጭ ሃገር ዜጋ Fiber
factory በመክፈት ገመድ በማምረት ለገበያ የቃጫን ጥበብ በብዛት
በማቅረብ ታዋቂ ፋብሪካ ለመሆን በቃ::
- በ1907 - 1910 በሀረር የመጀመሪያው የውኃ ቧንቧ ዝርጋታ
በ 3 ዓመታት ተጠናቆ በ1910 የውኃ ቧንቧ አገልግሎት በይፋ ተከፈተ::
- በ1905-1906 በሀረር ዙሪያ 900 ቶን ቡና ለውጭ ገበያ ቀረበ::
- በ1905 በሀረር የባንክ አገልግሎት እንደገና Bank of Abyssinia
በሀረር ተጀመረ የሐረሩ ቅርንጫፍ ስራ የተጀመረው በፈረንሳይ ዜጋ
በሆነ ሰው ሚስቱ አማካይነት ሲሆን ቀጥሎም በ1901 ወደ ኢትዮጵያ
በመጣ ፈረንሳይ ሰው አማካይኝነት ነው::
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5.2. ሀረሪዎች በአሚሮቻቸው ያስተዳደሩበት ሃገር
ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ሲጠቃለሉ የአፄ ምኒልክ ቃልና የተስማሙት
የጽሁፍ ሰነድ
የሀረሪ ህዝብ እንደ ማንኛው ነፃ ህዝብ ራሱን በራሱ ያስተዳደረና
በእስልምና ሸሪዓ የተመራ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ባለቤት የሆነና በዚህም
ለአንድ ሚሊኒየም የፖለቲካና የስልጣኔ አሻራ ያሳረፈበት በምስራቅ
አፍሪቃ የታላቅ ስልጣኔ ምንጭ ባለቤት የሆነ ማህበረሰብ ነው::
በሃገር ውስጥ ሃገር በቀል ፀሐፊያን እንዲሁም የውጭ ሃገር
ተጓዥ ጸሐፊዎች በታሪክ ማህደራቸው በመፃፍ ከ 72 አሚሮች በላይ
በተከታታይ የነገሱበትና ያስተዳደሩበት ዝርዝር በጥልቀትና በስፋት
በሰነድ የቀረበ መረጃዎች
ያስረዳሉ:: በዚህ መሰረት በመጀመሪያው
መንግስታዊ አደረጃጀት "መኽዙማይት" በአሚር ዳወድ ቢን ሂሻም
አልመኹዙሚ የተመሰረተው የመጀመሪያው እስላማዊ መንግስት እኤአ
896 ተመሰረተ:: [ኢለቀት ሲያሲያ በይነ ሙስሊም አልዜይላ ወነሳራ
አልሐበሻ ገፅ 58] በዚህ በመኽዙማይት ስርዎ መንግሥት ከ15 በላይ
ሙስሊም አሚሮች እና ሱልጣኖች ሃገርን ለመስተዳደር (896-1216
እኤአ) ከ300 ዓመታት በላይ ስልጣኔና ሃገር የገነቡበት ዝርዝር የስም
የጊዜ ሰነድ ቀርቧል [የሀረሪ አመጽ ገጽ 36-37] , [ወሬግ ዘማን ገጽ
257-263]
በሁለተኛው ስርዎ መንግስት በወላስማ ስርዎ መንግስት (12161647 እኤአ) በዚህም ከ400 ዓመታት በላይ በተከታታይ ከ40 በላይ
በሆኑ አሚሮችና ሱልጣኖች የሃገር ግንባታና አስተዳደራዊ ዝርዝር
በስምና በጊዜ ቀርቧል [እንደ ላይኛው]
በሶስተኛው ስርወ መንግስት

አሚር አሊ ወድ
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ከአውሳ ወደ ሀረር የከተሜ መንግስትና ነፃ የሀረር ኤሚሬት
አመሰራረት እኤአ 1647-1887
[የኢትዮዽያ ታሪካዊ መሰረቶችና
መሳርያዎች: ፕ/ር ላዽሶ ገጽ XXVI] ይህ ክስተትና የስልጣኔ እድገት
በአማካኝ ከ240 ዕመታት ያስቆጠረ ታላቅ የታሪክ አሻራ የተመዘገበበት
ሂደት ነው:: በ1887 እኤአ በምኒሊክ ወረራም ሆን አገር ማቅናት የሀረር
ኤሜሬት ፍጻሜና በኢትዮጵያ ግዛት ስር ስትውል ዓፄ ምኒልክ ከሀረር
ማህበረሰብ ጋር ውል እና ስምምነቶችን ተቀበሉ፤ ሀረሪዎች መብትና
ነፃነታቸው በተለይም በውሥጥ አስተዳደር እና በሃይማኖቶቻቸው
እንዲሁም ክብራቸው እንዳይዋረድ ተስማሙ ስምምነቱ የተከናወነው
በሼኽ አቦከር ቦታ በድሬ ሹንቡሬ ጥላ ስር በወርሃ ግንቦት 2 ቀን 1879
ዓል (ጁማዱል አወል 1304 ሂጅሪያ) የሀረር ሹማምንቶች ተወካዮች
በሀረሪዎች እጅግ የተወደዱና የተከበሩ ሽማግሌዎች ለድርድር
የሚከተሉት ሀረሪዎች ዓፄ ምኒልክ ፍት ቀረቡ እነሱም
~ ሐጂ ዩሱፍ በርኸድሌ
~ ሼኽ አሊ አቡበከር
~ ቃዲ አብዱላሂ አብዱረህማን
~ ገራድ አብዱረህማን ኬነዋቅ
~ ገራድ አብዱል ወሃብ
~ ሼኽ አህመድ አማኖ
በተመሳሳይ በንጉስ ምኒልክ በኩል ሶስት ሰዎች ለድርድር ቀረቡ እነሱም
~ ፊታውራሪ ተሰ
~ ፊታውራሪ ዘራይ
~ ሰይድ ቡሽራ
የሀረር ሽማግሌዎች የሚከተለውን ጥያቄ አቀረቡ
.. በሀይማኖታችን ጣልቃ አትግቡ
.. ወግ ልማዳችንን አክብሩ
.. ማንም ክርስቲያን በጉዳዮቻችን አያገባውም
.. የምንፈልገው የውስጥ አስተዳደራችን እንዲጠበቅልን
.. የሀረሪ ህዝብ ከያዘው የመሬት ርስቱ እንዳይነጠቅ እንሻለን
.. በደል እንዲፈፀምብን ከቶ አንፈልግም
ይህ ይከቢርልን ዘንድ ጥያቃችን ነው ብለው አቀረቡ ::
ንጉሥ ምኒልክ በጥሞና ካዳመጥ በኋላ ጥያቄያችሁ ይህ እስከሆነ ድረስ
ምን ገዶ ችግር አይኖርም ብለው ቃል ገቡ::
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ንጉስ ምኒልክ በተራቸው ተናገሩ፤ እናንተ የሀረር ሰዎች ሶስት ጉዳዮችን
ታማሉ ዘንድ የግድ ነው ::
1:- የግብፅ መንግስት ይወስደው ከነበረ ማንኛውም ዓይነት የገቢና
ወጪ ግብር እንዳትደብቁኝ
2:- ማንኛው አይነት አገሬን የሚጎዳ ጉዳይ ከባዕድ ስታዩ
አትደብቁኝ
3:- ህዝብ ላይ በደል ሲደርስ ሲያግጥም በኋላፊነት ባስቀመጥካቸው
ሰዎች ጆሮ አድርሱ እንዲከለከልም አድርጉ:: ካልሆነላቹሁ ጉዳዩን ወደኔ
አድርሱ ብለው አዘዙ:: በዚህም መሃላ ተፈፀመ [ የሀረሪ አመጽ ገጽ
104-105]
የዚህ ስምምነት ያስገኘው ዉጤት
~
~
~

ሀረሪዎች የእርሻ መሬታቸውን በገባር ስርአት አልተነጠቁም
የሀረሪ ህዝብ በገባር ስርዓት ስር አልወደቀም
የሀረር ህዝብ በጢሰኛ ስርዓት ስር አልወደቀም
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6. የጾታ እኩልነት
6.1. የሀረር ታሪክ የገነቡ ሴቶችና የጾታ እኩልነት
እስልምና ሴቶችን እንደማይጮቁን የሀረር ተምሳሌት የሙስሊሞች
ታሪክ ዛሬም ሆነ ትናንት ሀረር ጥንታዊው ስልጣኔ ካጣጣሙ ቀደምት
ሐገራት ተርታ ከሚሰለፉት አንዱ ናት። ይህም የሐርላ ነባር ሕዝቦች
ማህበራዊ ኑሮ በእርሻ፣ በንግድ፣ በሐይማኖት ወዘተ ትስስር በመፍጠርና
የስልጣኔ ቅብብሎሽ ከአካባቢው ነባር ማህበረሰብ ወደ መካከለኛ ምሥራቅ
በመቀበልና በመላክ አሌ የማይባል ስልጣኔ ገንብተዋል።
በተለይም የእስልምና ሐይማኖት በዘይላ ወደብ በር አድርጎ ወደ
መሐል ከተሞች በመዝለቅ አዲስና ጠንካራ ስልጣኔዎች ተገነቡ። ከነዚህም
ዋና ዋናዎች መስጂድና የአረበኛ ቋንቋ የመጀመሪያ ፈር ቀዳጆች የስልጣኔ
መስተጋብሮች ነበሩ። የሐርላ ጥንታዊውና ነባር ማህበረሰብ ቅድመ
እስልምና በሀረር የጽሁፍ ቋንቋ ይጠቀምበት የነበረው “ የሲርያኒ” ጽሁፍ
ነበር ( Harar jugal Historical Quality to Treasure pro Abdi khalil
page 115፣ ሸሪፍ ሙዘየም ሀረር)። ቦታውን ለአረበኛ በመልቀቅ አረበኛ
ለሐርላ ማህበርሰብ መንፈሳዊና አለማዊ ጥቅምና ጥምረት አግኝቶበታል።
አረበኛ ቋንቋ ትልቅና የቋንቋዎች ሁሉ ምርጥ ቋንቋ እንደሆነ የቋንቋ
ሊቃውንት ይመሰክራሉ። የእስልምና ቅዱስ ቁራአን እስከ ዛሬም በመላው
ዓለም በአረበኛ ቋንቋ
ሲሆን የሚነበበው ሐይማኖታዊ ክንዋኔዎች
በአብዛኛው በአረበኛ ነው። የኢትዮዽያ ኦርቶዶክስ ብዙ ሃይማኖታዊና
ታሪካዊ መጽሐፍትን ከአረበኛ ወደ ግዕዝ በሐይማኖት መሪዎቻቸው
አስተርጉመዎል ይህንን ሲገልጹ ዶ/ር አያሌው ሲሳይ
“ ክብረ ነገሥት በመባል የታወቀውን ለመጀመሪያ ግዜ ወደ
ሐገራችን የገባው በዓፄ ላሊበላ ዘመን ሲሆን ከኮፕት (ቅብጢ) ቋንቋ
ወደ አረበኛ ተተረጎመ በዓፄ ዓምደፂዮን 1314-1321 በነበሩት ይስሐቅ
በተባሉ የአክሱም ንቡረ እድ በነበሩና በጓደኞቻቸው ሊቃውንት ከአረበኛ
ወደ ግዕዝ ተተርጉሟል፣
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(የአገው ሕዝቦች የዛጉዌ ሥርወ መንግስት ታሪክ ገጽ፣7)። ይህ
ጽሑፋችን ዋናው ርዕሳችን የሀረር ሴቶች በቀደምት ሆነ በዛሬ ስልጣኔና
ግንባታ ያበረከቱትን አስተዎጾ እና ተምሳሌነት ያነጣጠረ ነው። እስልምና
ወደ ሐርላ ጥንትዊው አፍሪካዊው ነባር ህዝቦች የደረሰው ከአንደኛው
ሂጅሪያ እስከ አምስተኛ ሂጅሪያ ባለው ጊዜ ሲሆን፣ የመንግስት ምስረታ
ዘግይቶ እአአ 896 በቢኒሂሻም አልመኽዙሚ በሸዋና በሀረር በዑመር ቢን
አልኸጣብ ዘመን መንግስት መሰረቱ። (ኢላቀት ሲያሲያ በይነሙስሊም
ዜይላዕ ወነሳራ ሐበሻ ፣ ዶ/ር ረጀብ መሐመድ ፣ ገጽ 58)
የሀረር አሚራ (ሴት ነገስታት ) ለመጀመሪያ ጊዜ በፖለቲካው
ስልጣን እርከን ላይ እንደ ወንዶች የሀረር አሚር (የወንድ ነገስታት)
የታዩበት የታሪክ ምዕራፍ ነበር። ከ 10ኛው ክ/ዘመን እስከ 13ኛው ክ/
ዘመን የመኽዙማይት ስርዎ መንግስት በአማካኝ እአእ 896 እስከ 1216
ባለው ዓመተ ዘመናትን ያካተተ ወቅት ነበር። በተጠቀሰው ዘመናት
ሀረር በእስላማዊ መንግስት የነጋሺዎች (አሚሮች/ አሚራ) የስምና
የጊዜ(ያስተዳደሩበት ዓመታት) ዝርዝር ሰነዶች ውስጥ በታራ ቁጥር 12
የተመዘገበው የሀረር አሚራ የነበረችው አሚራ ቲዲን ቢንት ማያ ላማ
ከ 499 እስከ 523 ሂጅሪያ ማለት እአእ 1105-1128 ለ23 ዓመታት
የነገሰችና ያስተዳደረች የመጀመሪያ እንስት የሀረር አሚራ (ንግሥት)
ናት። (ጀድውል አሻሽ ወሻሚ ሰነድ 1947/48)።
በሀረር ጥንታዊው ሰነድ ጽሑፎች በስነ ቋንቋ የማዕረግ እና
የሥልጣን አደላደል ስያሜ በሀረር እስላማዊው
የከፍተኛ የመንግስት
የፖለቲካ ሐይል የሴቶች ተሳትፎ ሁለት የማዕረግ ስያሜዎችን
ይጎናጸፋሉ፣ እነርሱም “ ጊስቲ “ እና “አሚራ” የሚባሉት ናቸው። በሀረር
ጥንታዊውና እስላማዊው መንግስት በስልጣን ወንበር ላይ የነገሰው አሚር
የመጀሪያ ህጋዊ የሸሪዓ ሚስቱ ጊስቲ የሚለውን ማዕረግ ስያሜ ያገኛሉ።
ለምሳሌ ጊስቲ ኩልሱማ አብዱረህማን፣ ጊስቲ ከዲጃ አብዱልከሪም፣
ጊስቲ ፋጡማ አብዱልከሪም (መሐመድ ኢብራሂም፣ ቀጠብቲ ሙዳይ፣
ገጽ 65)። ለፓለቲካ ስልጣን ጊስቲዎች ከሁሉ በፊት ቀራቢዎች
በመሆናቸው የባሎቻቸውን (አሚር) እንዲሁም የልጆቻቸውን የአሚርነት
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ዘመን አማካሪና ተጽዕኖ ፈጣሪ የፖለቲካ ስልጣን መሪዎች ናቸው
(የታሪክ አሻራ፣ ኑረዲን አ/ማን አብደላ 2007 ያልታተመ)። ሌላኛው
ጥንታዊው የሀረር እስላማዊው መንግስት ከፍተኛው የፖለቲካ የሴቶች
የስልጣን እርከን በአሚሮች ስልጣን ወንበር ላይ መንገስ ሲሆን ይሕም
አሚራ የሚባለው ከፍተኛና መጨረሻ የስልጣንና የማዕረግ ስም ነው።
ከቤተሰቦቻቸው በውርስ ከወላጅ አሚር ወደ ልጅ የሚተላለፍ ሰንሰልት
የስልጣን ሽግሽግ ወይም በፖለቲካ ሃይል በልጦ ስልጣኑን በመቆጣጠር
ነው። ጥንት ከአሚር ሰዓዳዲን በፊትም ይሁን በኋላ በሰዓዳዲን አምባ
በሕል መሰረት አሚር/(አሚራ) በሚል መጠሪያ የሚታወቀው ሰው/(ሴት)
ከስልጣኑ የላቀ ተሰሚነትና ስልጣን ነበረው። ጦርነት የማወጅ ወረራ
የማካሄድ የማስቀደምና የማዘግየት መብት አለው። አብዛኛውም ሰራዊት
በቀጥታ የሚታዘዘው በአሚሩ /(በአሚራ) ነው (ፈቱሕ አል ሐበሻ ፣ ገጽ
32)። ከላይ በዝርዝር ለመመልከት እንድተሞከረው የሀረር የመጀመሪያ
እንስት መሪ ወይንም አሚራ በትውፊትና በሰነድ ጥንታዊው የእጅ
ጹሑፎች (Old Harari manuscripts ) እንደሚያመለክተው በሀረር
እአአ ከ 1105 - 1128 በስልጣኑ ወንበር ላይ የነገሰችው አሚራ ቲዲን
ቢንት ማያ ላማ ናት። ታዲያ በዚህ በሀረር እስላማዊው መንግስት
ስርዓት ውስጥ እንዴት ቲዲን ቢንት ማያ ይህቺ እንስት መሪ ፖለቲካ
ስልጣኑን ጨበጠች?
ምዕራዓባዊያን “እስልምና ሴቶችን የሚጮቁን ነው” ብለው
በእስልምናን የጥላቻ ጥላሸት በሚቀቡበት ጥንትም ሆነ ዛሬ፣ የሀረር
ታሪክ ለምዕራባዊያን ሆነ ለሌሎች መሰል ጥያቄዎች መልስ በመሆን
በመረጃነት ለአለም ሙሱሊም ማህበረሰብ እንደ ዋቢነት መቅረቡን
ስንቶቻችን ኢትዮዺያዊን ይህንን ታሪክ ያወቅነውና የተገነዘብነው ? ይህ
የሀረር ታሪክ ኢስላም ሴቶች ከወንዶች እኩል መሆናቸውና በፓለቲካ፣
በኢኮኖሚ፣በትምህርት እና በማህበራዊ ኑሮ ወዘተ የነቃ ተሳትፎ
ያደረጉበት ታሪክ ሲሆን፣ በተቃራኒው ምዕራባዊያን ከላይ በተጠቀሰው
በአሚራ ቲዲን ዘመን በ12ኛው ክ/ዘመን ለሴቶች የነበራቸው አመለካከት
የሚያሳዝን ነበር።
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በሐገራችን በሀረር ሴት አሚራ ቲዲን በ12ኛው ክፍለ ዘመን
ከነገሰች ከ 300-350 ዓመታት በኋላ በአውሮፖ እአአ 1450 እስከ
1750 አጋንንት አደረባቸው በማለት “ Witch” ጠንቋይ አደና በማለት
በአውሮፖ አብያተክርስቲያናት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በእሳት
ተቃጥለው ተገድለዎል ከነዚህም 80%-90% ባላይ ሴቶች ነበሩ። ይህንንም
ኢትዮዽያዊው ጸሐፊ ዶ/ር ሀብተማሪያም አሰፋ እንዲህ ሲሉ ጽፈዋል
“የካቶሊክ ቤተክርስታን በአውሮፖ አንዲት ሴት ሴይጣን አድሮባታል
የሴይጣን ማደሪያ ሆናለች በማለት በመጀመሪያ የሰው ልጅ ሊሸከመው
የማይችል ስቃይ ካደረሱባት በኋላ በእሳት አቃጥለው ይገድሏት ነበር።
የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ካህናት ይህንን ደግሞ እንደ ፅድቅ ስራ ይቆጥሩት
ነበር። በአሁኑ ጊዜ ግን ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? በዚያን ጊዜ
የነበረው ሰው ምን አይነት አስተሳሰብ ቢኖረው ነው እያለ ይገረማል”
(አህመዲን ጀበል፣የሴቶች መብትና እኩልነት ፣ ገጽ 103-104)።
እንግዲህ ከላይ ለመመልከት እንደተሞከረው በአውሮፖ በሴቶች
ይደርስ የነበረውን ጭቆናና ግፍ ከ15ኛው ክ/ዘመን ጀምሮ እስከ 19ኛው ክ/
ዘመን መጨረሻዎች ድረስ የሴቶች ጭቆና፤ ግፍ እጅግ በምዕራብዊያን
የበረታ ነበር። በተቃራኒው ደግሞ በሴሜን ምስራቅ አፍሪካ በሀረር
ሴቶች በልዩ ልዩ ማህበራዊና ምጣኔሐብት ተሰማርተው ከዚህም አልፎ
ተርፎ የፖለቲካ ስልጣን ለመቆጣጠር በቅተዋል። በሀረር የመጀመሪያ
የሴት መሪ አሚራ ቲዲን ማያ ላማ ስልጣን ዘመን ምን እንደሚመስል
ማየትና መቃኘት ያስፈልጋል፣ ወላጅ አባቷ አሚር ማያ ላማ በሀረር
እስላማዊው መንግስት ከሂጅሪያ 479 እስከ 499 በማካይ (እአአ10861105) ያስተዳደሩ አሚር ናቸው፣ አሚራ ቲዲን ከአባቷ ዙፋን
የተረከበችው መሆኑን ከትውፊት ከሚነገረው በተጨማሪም በአሚሮች
ስነድ ዝርዝር ቅደም ተከተሉ ያስረዳል። ዘንድሮ በዚህ ዓመት 2017 እአአ
በጁላይ (ሐምሌ/ ነሐሴ) ወደ ሀረር በተጓዝኩበት ወቅት አሚራ ቲዲን
ማያ ጦርነት አድርጋበት ነበር የተባለበትን ከትውፊት የሚነገረውን ቦታ
ስፍራ “ጉፍታ አል ኡጉድ” ከሀረር ከተማ በስተ ምስራቅ ከአውአብዳል
መቃብር በአማካኝ 5ኪሜ-10ኪሜ ያለ ገደላማ ስፍራና ቦታ ነው ።
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“ጉፍታ አል ኡጉድ” የሚለው የሀረሪኛ ቋንቋ ሲሆን የዚህ ሐርግ
ትሩጋሜው “ያልታሰረ ጉፉታ(ሻሽ)” ማለት ነው። በሀረር እስላማዊው
ሱልጣኔት አካባቢ መንግስት የሴትች አለባበስ በዛ ቀደምት ዘመናት
የእስልምና እስተምሮ የደነገገው መሰረታዊና ግዴታ የሆነው ጸጉርን
በጉፍታ መሸፈን እና መላውን የሴቶችን የሰውነት አካል የሚሸፍን ሰፋፊ
አልባሳት ይለብሱ ነበር። የሀረሪዎች (ጌይ ገናፊ) የሀረሪ በሕላዊ የሴት
ሱሪ (ጌይ ፎጣ) የሀረሪ በሕላዊ መከናነቢያ ፎጣ (ሻሽ) መጠቀምና መልበስ
የተጀመረው በግብጾች ዘመን የቀረውን እንደገና በአሚር አብዱልሂ ዘመነ
መንግስት ጊዜና ወቅት ላይ ነበር እንድለበስ የሆነው። አሚራ ቲዲን ቢንት
ማያ ላማ የሐርላ ጥንታዊ ነባር አፍሪካዊ እስላማዊ በሕላዊው አለባበስ
ጉፍታ ከሚያሱሩት አንዷ ሴት መሪ ነበረች። ነገር ግን ከላይ ከተጠቀሰው
ቦታና ስፍራ አሚራ ቲዲን ቢንት ማያ ላማ ከዛሪቱ ሀረር ከተማ በስተ
ምስራቅ ባማካኝ አስር ኪሎ ሜትር ገደላ ገደል ስፍራ ላይ ከጠላቶቻ
ጋር ጉፍታዎን ሳታስር (ሳታደርግ) ያደረገችበት የጦርነት ቦታ “ጉፍታ
አል ኡጉድ” ትሩጋሜው “ ጉፍታ ሳታስር ” የሚለውን ስያሜን ማግኘቱን
ከትውፊት የተነገረን ማስረጃ ይጦቁማል። መታወቅና መሰመር ያለበት
ጉዳይ የዛሩይቱ የጆጎል አጥር ግንብ በወቅቱ አልተገነባም በሀረር ዙሪያ
ከ60 መንደር በላይ የነበረ ሲሆን ከሀረር እስከ ሼኽ ፊኒን፣ ከሀረር እስከ
ላምሸዳ(ደብልዮ ተራራ)፣ ከባቢሌ እስከ ፈዲስ፣ ከሀረር እስከ ጨርጨር
ተራራ ወዘተ ትላልቅ ከተማ ሁበት፣ ሚልሚል፣ ደከር፣ ሲእም እና
ሳምቲ ጌይ፣ ኢስኽንቲ ጌይ ወዘተ የሚባሉት ከተማና መንደሮች በዛሬጊዜ
በተለያዩ ምክንያት ጠፍተዎል። በጉፍታ አል ኡጉድ እና አሚራ ቲዲን
ያደረገችው ጦርነት አብዛኛው ትውፊታዊ የሆኑ ሲሆኑ ባአንዳንድ
ጥንታዊ ጹሑፎች ከአው አባዲር በኋላ ከመስቀል ጦር አድራጊ ጋር
ግብግብ ከፈጠሩ ውስጥ አንዷ አሚራ ቢንት ማያ ላማ ናት። አንድርዜይ
ባርትኒስኪ እና ዮዓና ማንቴል-ኒየችኮ ፣ በፖላንድኛ ተጽፎ ወደ ጀርመነኛ
የተተረጎመ፣ በኋላም ከጀርመነኛ ወደ አማረኛ በዓለማየሁ አበበ 2000
ዓል ለንባብ ያቀረበው በዚህ የትሩጋሜ ቅብብሎሽ ብዙ ነገር የሙስሊሙን
ታሪክ እንደሚያስቀሩበት እየተረዳን የውጭ የአውሮፖዊያን የክርስቲያን
ጸሐፊዎች ስለ አሚራ ቲዲን እና የጦር አደረጃጀቷ በተመለከተ የሰነድ
ጽሑፍ “ የንጉሣዊው መንግስት አዋሳኝ የሆኑ የእስላማዊ ሱልጣን
ግዛቶች ” በሚል ንዑስ አርስት የሚከተለውን ያስነብበናል
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“በአንፃሩም እስላም ወደ ደቡባዊ ምስራቅ አቅጣጫ በመስፋፋት
ተራራማውን አካባቢ የያዘውን ንጉሣዊ መንግስት ዙሪያውን ከበበው።
ገና በ11ኛው መካከለኛ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ባዲት ቢንት ማያ
የተባለች መሪ የነበረው አንድ የተጠናከረ ሞሐመዳዊ ፖለቲካዊ ግዛት
ተመስርቶ እንደነበረ የዓረብ ታሪካዊ ሰነዶች ይጦቁማሉ። ያም ሆነ
ይህ በኢትዮዽያ ድቡባዊ ምሥራቅ ወሰን አካባቢ በፖለቲካዊና በሕላዊ
አደረጃጀታቸው ከኢትዮዽያው የተለየ ጎረቤቶቻቸውን በክፉ ዓይን
የሚመለከቱ ሞሐመዳዊ የቀበሌ መንግስታት ተፈጥረዋል። ( የኢትዮዽያ
ታሪክ ከመጀመሪያው እስከ አሁኑ ዘመን ፣ አንድርዜይ ባርትኒስኪ እና
ዮአና ማንቴል-ኒችኮ 2003 ዓል ፣ ገጽ 45)”
ከላይ በተጻፈው የውጭ ሃገር በአውሮፖ ጻሐፊያን የተጻፈና
የጽሁፍ ማስረጃ ሰነድ ነው። የአብሲኒያን (በኢትዮዽያ) ጻሐፊያን ያጻጻፍ
ስልት በተለይም የሙስሊሙን ታሪክ በመረጣ፣ በዘለላ፣ አሊያም ጥላሸት
በመቀባት ስልት ይቃኛል፣
ምንም እንካን የአውሮፖዊያኑ ጸሐፊዎች ከላይኛው ጽሁፍ
ወግንተኝነት ቢታይባቸውም ቅሉ፣ ከላይ በቀረበው ሰነድ ብዙ መረጃዎችን
አስጨብጠውናል። ከነዚህም የሚከተሉት ግልጽ ሆነው በመረጃነት
ቀርበዎል
በ11ኛው ክፍለ ዘመን በሴት ልጅ የሚመራ እና ጠንካራ የፖለቲካ
ስርዓት በወቅቱ መፈጠሩን
ይህቺ እንስት መሪ ስሟ ባዲት ቢንት ማያ መሆና (ባዲት ማለት
በሀረሪኛ ቋንቋ ባድ ማለት ሐገር ፣ ግዛት ፣ መሬት ማለት ሐገራ ፣
ግዛቷ ፣ መሬቷ የሚለው የሀረሪ ያካባቢ ቋንቋ መሆኑን ያመለክታል)
በጥንታዊው የክርስታናዊው የሰነድ አጻጻፍ ዜይቤ ጸሐፊያኑ ሲጽፉት
“አንድ የተጠናከረ ሞሐመዳዊ ፖለቲካዊ ግዛት ተመስርቶ እንደነበር ”
የሚለው ጽሁፍ በአሁኑ ዘመን ያጻጻፍ ዜይብ ጹሑፉ ሲመነዘር ጸሐፊው
ማለት የፈለገው
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“ በሴት መሪ የሚመራ አንድ የተጠናከረ እስላማዊ የፖለቲካ
ስርዓት የገነባ የአካባቢ ነባርና ግዛታዊ መንግስት ተመስርቶ እንደነበር ”
መረጃው ያስረዳናል
“ የዓረብ ታሪካዊ ስነዶች ይጦቁማሉ ” የሚለው ሐረግ ጸሐፊው
የአውሮፖ ክርስቲያን ጸሐፊ እንደመሆኑ በዘመኑ የሴሜን ምስራቅ አፊሪቃ
(አፍሪካ) ሃገራት እስልምና በፖለቲካ፣ በምጣኔሃብት እና በማህበራዊ
እድገት ያሳዩበት የሙስሊሙ ወርቃማ ዘመን እንደመሆኑ መጠን፣
የዛ ዘመን ታሪክ ከአውሮፓዊያኑ የበለጠ የዓረብ ታሪክ ምሁራን ብዙ
ዘገባዎችን ጽፈዎል። ለዚህም ጸሐፊው የአውሮፖ ጸሐፊ እንደመሆኑ
መጠን ዘገባው እውነተኛ ስለመሆኑ ከዓረብ ታሪክ ምሁራን ያገኘው ሰነድ
መሆኑን እና ዎቢ ማድረጉን ዘግቧል ።
“ ደቡባዊ ምስራቅ ወሰን አካባቢ ” የሚለው ሐረግ ባዲት ቢንት
ማያ የተንቀሳቀሰችበት የልሳነምድር አቀማመጥና አካባቢ ሀረር መሆኑን
በግልጽ ያሳየናል
“ በፖለቲካዊና በበሕል አደረጃጀታቸው ከኢትዮዽያው የተለየ ”
የሚለው ጸሐፊው የክርስቲያን ገድል ጸሐፊ እንደ መሆኑ መጠን ጸሐፊው
ሊገልጽ የፈለገው፣ የሰሜኑ ክርስቲያናዊ የሶሎሞናዊያን ነገስታት
ፖለቲካዊና በሕላዊ እምነት ከደቡብና ምስራቅ ከሙስሊም ሱልጣኔት
ኤምሬት ፖለቲካዊና በሕል ልዩ መሆኑን አስረድቶናል
“ ጎረቤቶቻቸውን በክፉ ዓይን የሚመለከቱ ” የሚለው ሐረግ
ብዛት ያላቸው የአካባቢ መንግስታት መኖራቸውና ከነዚህም ለጎረቤት
ጠላቶቻቸው የማይንበረከኩና ቁጡዎች መሆናቸውን ጸሐፊው ያስረዳል
ባጠቃላይ የጥንታዊው የሀረር የእጅ ጽሁፍ ሰነዶች(Old manuscripts
of Harar) በመጀመሪያዎቹ ከ10ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 12ኛው ክ/ዘመን
የሀረር አሚሮች ሥም ዝርዝር ሰንጠርዥ የመጀምሪያቱ እንስት ሴት
መሪ አሚራ ቲዲን ቢንት ማያ ላማ ከ1105-1128 እአአ እንደ ነገሰችና
እንዳስተዳደረች ተዘግቧል።
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ሌላኛዎ በሀረር እስላማዊው ጥንታዊው የአካባቢ መንግስታት
የሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎና የጾታ እኩልነት የታየበት የ16ኛው ክፍለ
ዘመን ሃባሻን የማቅናት ዘመቻ ውስጥ ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ
የፖለቲካ ሥልጣኑን ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረችው እንስት መሪ ድል
ወንበራ ቢንት መህፉዝ (አላህ ስራዋን ይውድድላት!) የ16ኛው ክ/ዘመን
በአፍሪካም ሆነ በዓለም ወደር ያልተገኘላት ድንቅና ለጠላቶቻ እንደ እሳት
ወላፈን የምታቃጥል፣ እንደ ብረት ቆሎ የማትቆረጠም፣ አንደበተርቱዕ፣
የዛ የዘመኑ የምርጦች ምርጥ ሴት መሆኗን ገድለ ታሪኳን የዘገቡ
ደራሲያንና ጸሐፍያን አስነብበውናል።
ስለ ድል ወንበራህ የ16ኛው
ክ/ዘመን በዚች አጭር ጽሁፍ የሚቀርብ ሳይሆን ራሱን የቻለ አንድ
ሙሉ መጸሐፍ አይበቃውም የአንባቢያን ጥያቄ ከሆነ ግን የአላህ ፍቃድ
ታክሎበት ጽፈን ለማቅረብ እንሞክራለን ።
በአጠቃላይ የሀረር እስላማዊው ሱልጣኔት ፖለቲካና የሴቶች የጾታ
እኩልነት የታየበትና ጥንታዊው የጽሁፍ ሰነዶች ላይ እንደተምዘገበ
የጥናት ሰነዶች ያሳዩናል። በሰነዶቹ እንደተዘረዘረው የሴቶች ተሳትፎ
በፖለቲካ በምጣኔሃብት እና በማህበራዊው ተሳትፎ ከወንዶች ባላነሰ
ተካፍለውበታል ስለዚህ የሚከተሉት እምነት እስልምና ሴቶችን
እንደማይጮቁን ከሀረር እስላማዊው ጥንታዊው የአካባቢ የመንግስታት
ለማየት ይቻላል፣ ነገርግን ባአንዳንድ የእስላምናተከታይ በሆኑ ሃገራት
በሴቶች ላይ የሚደርሰው የጾታ ጥቃትና ጭቆና በበሕል አኳያ እንጂ
የእስልምና ሐይማኖት አለመሆኑ ከወዲሁ አንባቢያን በአንክሮ ሊረዱት
ይገባል።
ከላይ ስለ ድልወንባራ ቢንት መህፉዝ ስለዚች እንስት የሀረሪ
መሪ ከተነሳ አይቀር እስቲ ትንሽ ላውጋቹ የዜይላ ገዢ የአሚር መህፉዝ
ልጅ ስትሆን የመጀመሪያ ባለቤቷ ኢማም አህመድ ሲሆን ከኢማም
ሞት በኋላ ሁለተኛ ትዳር የመሰርተችው ከአሚር ኑር ቢን ሙጃሂድ
ነው። ከመጀመረያ ከሀረር አሚራ ቲዲና ማያ እና በድልወንበራ መህፉዝ
በአማካኝ ከ420 ዓመታት ልዩነት በኋላ ነው ይህቺ ሴት በሀረር እስላማዊ
መንግስት ለ2ኛ ጊዜ ( እንስት) የሴት መሪ ወደ አዳል ፖለቲካል ከፍተኛው
የሥልጣን ባለቤት የሆነችው።
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ይህንን በተመለከተ የኢትዮዽያ የክርስቲያን ገድል ታዋቂ ጸሐፊ ስለ
ድልወንበራ ቢንት መህፉዝ የሚከተለውን ያስነብበናልብ ።
“ድልወንበራ ከፍጥረቷ ምንም ሴት ብትሆን እንደነ ክሌዎፓትር
የግብጽ ንግሥት፣ እንደነ እቴጌ ጣይቱ የዳግማዊ ምኒልክ ባለቤት
የወንድነትና የመቆጨት ባሕርይ ነበራት፣ ስለዚህ በበኩላዋ (ድልወንበራ)
የቀሩት ባላባቶችና ሕዝቦች በርሱ ውስጥ ሆነው (በአሚር ኑር) ለጦርነት
እንዲተባበሩ በስራም በምክርም ደገፈችው። (ተክለፃዲቅ ሞክሪያ ፣ ከአጼ
ልብነድንግል እስከ ዐፄ ቴዎድሮስ ፣ ገጽ 73)”
ሌላው በጣም አስገራሚና አስደሳች የፖለቲካ ብስልት የድልወንበራ
(character) በአይኑ የተመለከተና የኢማምን ገድል የጻፈው ሺሃበዲን
አህመድ ቢን አብዱልቃድር ቢንሳሊም ቢንኡስማን አልጂዛኒ (ዓረብ
ፈቅህ) ፣ በፋቱሕ አልሐበሻ መጸሐፍ
ኢማም ሚስታቸውን ወደ ሙስሊሙ ሀገር (ሀረር) እንዲመልሳቸው
ከአንዳንድ ወታደሮች ጥያቄ ማቅረብና የኢማሙን ሚስት መቃወማቸው፣
በሚለው ዓርስት የሚከተለውን ያስነብበናል
“ሰራዊቱ ኮብ አካባቢ እንደደረሰ አንዳንድ የሰራዊቱ አባላት
ኢማሙ ፊት ቀርበው ሚስታቸውን ድልወንበራን ወደ ሙስሊሙ
ግዛታቸው (ወደ ሀረር) ካልመለሱ በቀር በሐበሻ ላይ በሚካሄደው ዘመቻ
ላይ እንደማይካፈሉ ነገራቸው። እንዲህም አሉ። ሚስትዎ ከሐዲያን አገር
አብራን ትሄድ ዘንድ አንፈቅድም። ይህም ድርጊት ቀደም ሲል ከእርስዎ
በፊት የነበሩ አሚሮች ያልፈጸሙት ተግባር ነው። ኢማሙ ሚስታቸው
እንድትጠየቅ አስደረጉ። ሚስታቸውም ድል ወንበራ አልመለስም አለች።
አማሙም ከሚስታቸው ጋር ሰራዊታቸውን አደራጅተው ወደ ኢአማኒያን
ወደ ሐበሻ አገር ተጓዙ። ገጽ 47”
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ከላይ እንደተመለከትነው የተነሳው ክስና ክርክር፣ ለክርክሩና
ለክሱ መልስ እንዲሰጥበት የድልወንበራ መብትና የጾታ እኩልነት
የታየበትና በመጨረሻም በድልወንበራ ውሳኔ አሸናፊነት ክሱን ውድቅ
በማድረግ ሐበሻን የማቅናት ዘመቻን እስከመጨረሻ የጦር ፍልሚያ
ውሎ ተካፍላለች። ይህም እስልምና ለሴቶች የሰጠው መብት ምን
እንደሚመስል በጥንታዊው የሀረር እስልምና መንግስት በ16ኛው ክፍለ
ዘመን የጾታ እኩልነት የታየበትና ዓለም የሚማርበት አንድ ከፍተኛ
ተምሳሌት እሴታችን ነው ። በሀረር ጥንታዊው እስላማዊው አካባቢ
መንግስታት ስልጣኔ በማንኛውም ዘርፍ የሴቶች ተሳትፎ እጅግ የላቀና
ዘርፈ ብዙ በመሆኑም ስልጣኔው እንዲቀላጠፍ ሴቶች የተጫወቱት ሚና
ቀላል አልነበረ። በቤት እመቤትነት፣ በንግድ፣ በግብርና፣ በትምህርት፣
በመምህርነት፣ በፖለቲካ፣
በጦር ግንባር ተግኝተው በጦርነትም
ተሳትፈዎል። የሀረር ጥንታዊው እስላማዊው መንግስት የሴቶች የጾታ
እኩልነትን የምናይበት ሌላው ተጨማሪ መረጃ ሴቶች በጦር ግንባር
ውጊያ መሳተፍ ይህንን በተመለከተ፣ ከሀረር የተነሳው የኢማም አሕመድ
ሰራዊት ባሌ ይደርሳል የባሌን ጦርነት ሲተርክ፣ ዓረብ ፈቅህ፣ አንደኛ
መጸሐፍ ቅጽ 2፣ የሙስሊም ሴቶች በውጊያው መሳተፋቸው፣ በሚለው
ርዕስ ስር የሚከተለውን ያስነብበናል
“በባሌው ጦርነት ውሎ ሙስሊሞች ሴቶች ምስጋና ይግባቸውና፣
ወንዶች ኢአማኒያኑን ሲያጠቁ ሚስቶቻቸውም ከኋላቸው በቅሎዎቻቸውን
ጋልበው አጥቅተዋል። ኢአማኒያን ከተሸነፉ በኋላ እያንዳንዳቸው አራት
አራት የኢአማኒያን ሴቶችን እንደማረኩ የሚናገሩ ሴቶች ነበሩ። አምስት
ስድስትና እስከ ሰባት ሴቶችን ማርከናል የሚሉም ነበሩ። ገጽ 167 እንደ
ላይኛው”
ከላይ የቀረበው ጽሁፍ ሴቶች ከወንዶች በማንኛውም ሞያና
ችሎታ እኩል ተሳትፎ በማድረግ ሃገር መገንባት እንደሚቹሉ ይህንን
ለማድረግ እስልምና ሐይማኖት የሴቶችን ጾታዊ አድሎ አለማድረጉን
ሌላው ቀርቶ የጦር ግንባር ውጊያ እገዳ እንዳላደረገብቸው የ16ኛው ክ/
ዘመን የሀረር ታሪክ ያስተምረናል።
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የሀረር ታሪክ በተለይም የ16ኛው ክ/ዘመን የሴቶች በፖለቲካና
ወታደራዊ ተሳትፎን በሰነድ ለአብነት ዓለም እንዲማርበት በመረጃነት
የቀረበ ሰነድ ነው። በምዕራባዊያን የተፃፈው አንድ ሰነድ ለዓለም ማህበረሰብ
የቀረበ ጽሁፍ የአርስቱ ትሩጋሜ በአማረኛ “ ሴቶች በመሪነት” ይለጥቅና
ንዑስ አርዕስት ትሩጋሜው በአማረኛ “የዓለማችን ሴቶች ስልጣንን
የተቆጣጠሩ” በዚህ ጽሁፍና ሰነድ ውስጥ የዓለማችን ሴት ነጋሺዎች
ስም ዝርዝር፣ የገዙበት (ያስተዳድርበት) ክፍለ ዘመን ወዘተ ዝርዝር
ዘገባ አኳቷል። በዘገባው መሰረት የ16ኛው ክ/ዘመን መሪ ድልወንበራ እና
የሀረር ታሪክ እንደሚከተለው አቅርቦታል
Women in the leadership World women in power 1543-52 Regent
Dowager sultana Bat-ial Del Wambara of Harar (Ethiopia). Also known
as Bati Del Wambara she was ruled the territory after husband, Imam
Ahmad died in battle. She reigned jointly with Ali jarad. She Harar
accompanied her husband on his expedition of conquest in Christian
highlands. At times she had to be carried on their shoulders up and down
steep and rocky mountain slopes, twice in a state of pregnancy. She gave
birth to Muhammad in 1531 and Ahmad two years later. After the defeat
and death of her husband and capture of her young son Muhammad, She
fled to the northwest of Lake Tana, and eventually succeeded in returning
to Harar, then at the centre of Adal power. Her first task was to make
arrangements for the exchange of her eldest son Muhammad for Emperor
Gelawdewo’s brother, Minas. Del Wambara was determined to revenge
her husband's death and nine years later, agreed to marry the Emir of
Harar, Nur ibn Mujahid, son of her first husband's sister, seeing in him
the best prospect of achieving her aim. Emir Nur began by rebuilding
Harar, which had been sacked, and enclosed the town with a wall, which
can be seen to this day. Having reorganized his forces, he undertook a
new conquest of the Christian highlands and, in 1559, Killed Emperor
Gelawdewos in battle, she was daughter of Imam Mehfuz, governor of
Zayla and de facto ruler of the state of Adal. She married Imam Ahmed
and ignoring the protests of his soldiers.
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ከላይ ለመመልከት እንድተሞከረው የሀረር ጥንታዊው መንግስትና
ስልጣኔ የሴቶች ተሳትፎ በ16ኛው ክ/ዘመን በምዕራባዊያን አመለካከት
በዘመኑ ምን እንደሚመስል ከተፃፈው ግንዛቤ የጨበጥን ይመስለኛል ።
ይህ በእንዲህ እዳለ በተቃራኒው ሴቶች በምዕራባዊያን ሃገራት
በየትኛው ዘመን ነበር መብታቸው መከቢር የጀመረው? መልሱን በጢቂቱ
የሚከተሉት ይሆናል፤ 1830 እአአ በሰሜን አሜሪካ ሴቶች አፍሪካንአሜሪካን ከጥቁር ሴት ባሪያዎች ጋር በማነጻጸር ሴቶች መንቀሳቀስ
ጀመሩ የሴቶች መብት ንቅናቄ በተደራጀ ሁኔታ በምዕራቡ ዓለም ተጀመረ
በዚህም የመጀመሪያው የሴቶች መብት ጉባኤ እእአ 1848 በኒውዮርክ
ሴኔካ ፎልስ ለመካሄድ በቃ 1848 እአአ በጉባኤው ኤልሳቤትኬዲ ሳንቶን
የሴቶች ነጻነትና መብት የሚጠይቅ ረቂቅ አቀረበች፤ 1870 እአአ ቪክቶሪያ
ውድኸል የአሜሪካ ሕገመንግስት ሴቶች ድምጽ የመስጠት መብታቸውን
ያከብር ዘንድ ጠየቀች፤ ከእልህ አስጨራሽ ትግል በኋላ እአአ በ1920
በአሜሪካ ሴቶች በምርጫ ድምጽ የመስጠት መብታቸውን ለማስከቢር
ቻሉ እዚህ ድረስ ያለው ንቅናቄ (The first Wave movement) ተብሎ
ይታወቃል፡፡
1960ዎች (The second wave) ሁለተኛው ዙር የተጀመረበት
ሲሆን ያተኮረው በሴቶች ምጣኔ ሃብት ፣ አኗኗር እና ፖለቲካ
በ1968 እአአ የክርስትና እምነት ተከታይ የነበረችው Mary Daly
የክርስትና እምነት ሴቶችን ይበድላል በማለት ራሷን ከእምነቱ በማግለል፣
ለሴት ልጅ መበደል ወይንም መጨቆን ግንባር ቀደም ተጠያቂ ክርስትና
ሐይማኖት ነው በማለት (The church and the second sex) በሚል
ርዕስ መጽሐፍ አሳተመች። በዚሁ ምክኒያት ከምታስተምርበት ቦስተን
ኮሌጅ ከሥራ አሰናበታት። በዚህ አይነት ብዙ ትግልና መሰውትነት
አስከፍሏል ፣ በመጨረሻም የትግል ውጤት ስኬታማ ሆኖ በዓለም ህግ
የተደነገገው በቅርብ ነው።
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የተባበሩት መንግስታት ከተመሰረተ በኋላ ስለ ሴቶች የጸደቁ ውሳኔዎች፣
በ1949 እአ የሴቶች የፓለቲካ መብቶች ጸደቀ
በ1962 እአ የጋብቻ ፍቃደኝነት በተመለከተ ህግ ጸደቀ
በ1967 በሴቶች ላይ የሚደረገውን መድልዎን ለማስወገድ
ስምምነት ተደረገ
ከ1976-1985 በ.ተ.መ የሴቶች ዘመን ተብሎ ተሰየመ.
(የሴቶች መብትና እኩልነት ፣ አህመድን ጀበል ገጽ 105 - 110)
አሁን ደግሞ ከፖለቲካ ተሳትፎ ወደ ትምህርት፣ ኪነጥበብ እና ጥሩ
ተምሳሌት በዚህ ዘርፍ የሴቶች ተስትፎ በጥንታዊው ሀረር ስልጣኔ ምን
እንደሚመስል ለመቃኘት እንሞክራለን። ጥንት ሀረር ከምትታወቅበት
አንዱ በትምህርት ዘርፍ ከየትኛውም ቦታና ሐገር ወደ ሀረር የተጓዙ
የእውቅት ባለቤቶች ሀረር ላይ ዕውቅትን ለመማር ወይም ለማስተማር
በዚህም ሂደት የሴቶች ተሳትፎ ጎላ ብሎ የታየበት አንድ የታሪክ ምዕራፍ
ነው። ከነዚህ እንስት ምሁራን ወይንም ልህቃን ውስጥ በብዛት ስማቸው
እየተደጋገመ ከሚነሱት አንዷ የሀረሪቱ አይ አቢዳ ናቸው። አይ አቢዳ
የአው ሼኽ ዘርበይት ልጅ ናት፤ ወላጅ አባቷ ሼኽ ዘርበይት የእስልምና
ምሁር እንደነበሩ ከአው በክሪ ሮጌ የአበው ትውፊታዊ መረጃ ያስረዳል።
አይ አቢዳ በሀረር ታሪክ በተውፊት ከሚነገረውበአው በክሪ ሮጌ የዛኪሪን
ጀማዓ በአኔር መጽሄት አጣቅሰው ስለ አይ አቢዳ በሰጡት ማብራሪያ
“ታላቅና ቀደምት የእስልምና ምሁር ናቸው። በአንድ ጊዜ ወይንም
በአንድ ፈረቃ እስከ 330 ወንድ ተማሪዎችን ከመጋረጃ ጀርባ በመሆን
ያስተምሩ ነበር። ሴቶችንም ለብቻቸው ያስተምሩ ነበር፣ ሴቶች አልፎ
አልፎ በጋብቻና በወሊድ ምክኒያት ያቋርጡ ነበር። ነገር ግን በብዛት
የሚማሩትና እስከ መጨረሻ የሚከታተሉት የወንድ ደረሣ (ተማሪዎች)
ናቸው። (አው በክሪ ሮጌ፣ ዛኪሪን ጀምዓ)”። አይ አቢዳ በዚህ የመማርና
የማስተማር ለሕብረተስቡ ላበረከቱት ታላቅ የዕውቀት እና የግብረገብ
ጥበብ አስተዎጾ የሀረር ማሕብረሰቡ እውቅና ለአይ አቢዳ በመስጠት
ስማቸውን በሚከተሉት የከፍተኛ ማዕረግ ስሞች “ ኢናይ ” ና “ ኡሙል
አውሊያ ” ተብለው እንዲጠሩ እና እንደ ሌሎች (ወንድ) ምሁራን
በስማቸው ኢናያች (ቁዱሳን ስፍራ) እንዲሁም በስማቸው መስጂድ
እንዲሰየም ተደርጋል።

-110-

የሀረሪ ታሪካዊ ጽሁፎች መድብል

ይህንን በተመለከተ ደራሲ መፍቱህ ዘከሪያ የሚከተለውን
ያስነብብናል “አይ አቢዳ መስጂድ የሚገኘው በአስሱምበሪ ክልል ውስጥ
በጀጎል መስጂድ ካርታ ቁጥር 24 የተመለከተ ነው። ይህ መስጂድ በአው
አባዲር ዘመን ይሰገድበት የነበረ ጥንታዊ መስጂድ ነው። አይ አቢዳ
ጆጎል ውስጥና አካባቢው ካሉት ኢናያች ውስጥ አንዱ ናቸው። በስማቸው
አዋች ቆሞላቸዋል። አይ አቢዳ በጌይ አዳ (በሕል) ውስጥ ከፍተኛ ሚና
የተጫወቱና ዛሬም በሀረሪዎች በሕል ህይወት የጥንታዊውን ማንነት
እንዲያንሰራራ በተምሳሌነት የሚወሱ ታላቅ የቅርስ ሐብት ናቸው።
(የከተማ ባሕል መፍለቂያ፣ ሀረር ጆጎል፣ ገጽ 190)”። እንግዲህ ከላይ
ለመመልከት እንደተሞከረው በሀረር ጥንታዊው ስልጣኔ የሴቶች ተሳትፎ
ምን እንደሚመስል ለማመልከት ፣ የጾታ ልዩነቶች ያን ያህል ጫና
በሞያና በችሎታ አለመፍጠሩና ማህበረሰብ ከሴቶች ባገኘው ዕውቀትና
ጥበብ ተጠቃሚ ከመሆን ባሻገር የአክብሮት ባለቤትና ሴቶች ለሰሩት
መልካም ስራ
በሀረር እስላማዊ ኤሜሬት ማህበረሰቡ ተምሳሌት
በማድረግ መስጂዶች አስገንብተው በስሞቻቸው እንዲጠሩ ተደርጋል።
ከነዚህም ውስጥ በፈረንሳይ አምባሲ ትብብር በሀረር መስጂዶች እና
እስልምና ጥናት አድርጎ ባሳተመው “ Amuslim city of Ethiopia
Harar ” በሚለው መጸሐፍ በሀረር ከተማ በጥንታዊው ጆጎል ግንብ
ውስጥ በስማቸው መስጂድ የተገነባላቸው ሴቶች ዝርዝር አቅርቧል
“አይ አቢዳ ፣ ሲቲ አይሻ ፣ አሚና ሐሰን ፣ አይ አሚራ ፣ አይ ኩሊያ
፣ ሲቲ ሳራ ፣ ስቲ አለዊያ philippe Revault and Serge Santelli : Paris
2004 page 40 ”
የሀረር ማህበረሰብ ሴት ልጆቻቸው የኢናይ አቢዳን ፈልግ
እንዲከተሉ ማለትም ሐይማኖታዊ ትምህርታቸውን እንዲማሩ ተምረው
በቂ የማስተማር ችሎታ ካላቸው እንዲያስተምሩና በእስላማዊ ግብረገብ
ሂወታቸውን እንዲመሩ “ሀረሪዎች ሴት ልጆቻቸውን ለወግ ማዕረግ
(ለጋብቻ የደረሰች) ሙሺሪት ወደ አይ አቢዳ ኢናያች በመሄድ አላህ
ፈጣሪን ይለምናሉ። (መፍቱህ ዘከሪያ: የከተማ ባሕል መፍለቂያ: ገጽ
232)”
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በፌይሰል አብዲ ሑሴን በ1995 ዓል “ቁራሳ ጦቀሶታች” በማይዳሰሱ
ቅርስ ጥናታዊ ጽሁፍ ላይ በገጽ 272 “የሀረር አውሊያ በፍርድና በዳኝነት
የሚታወቁት አው ሐኪም ተጋብዘው የሀረር አውሊያዎች ይሰበሰባሉ
ፍርድ ለመዳኘት በሚደረገው ጉባኤ እንዲህ ይላሉ በምንሰጠው ፍርድ
ከጥሩ ፍርድ ፈጣሪ ያካፍለን! ከመጥፎ ሸር ይጠብቀን!
ይህ የፍርድ የተሰበሰቡት ውሳኔው የሚጸድቀውና ተግባራዊ
የሚሆነው አይ አቢዳ ሲገኙ ብቻ ነው። የፍርድ ብይን ጠባቂ ህዝብ
የሚከተለውን ይል ነበር አቢዳ ባለችበት ቀን (በማትቅርበት) ፍርዴን
ያድርግልኝ! ። (ትርጉሙ ወደ አማረኛ ከራሴ)
እንግዲህ ከዚህ የምንረዳው በሀረር ጥንታዊው ስልጣኔ ውስጥ
የሴቶች ተሳትፎ ጉልህ እንቅስቃሴ ጾታዊ እኩልነትን ያቋደሰ ስርዕት
ተዘርግቶ ሴቶች የተሳተፉበት እስልምና ሐይማኖት ሴቶችን ያላገለለ
መሆኑ መዛግብትና ትውፊት ዘገባዎች ያስረዳሉ ።
***ስለ ቀመር ሻሽ ታሪክ
***ስለ ቀመሪያ አሕመድ አቦኝ
*** የሌሎችንም (ስለ አምቱላ አብዱረህማን ፈቅህ ፣ ስለ ሻሚቱ )
በሌላ ጊዜ ለማስነበብ የፈጣሪ አላህ ፍቃድ እርዳታን እንጠይቃለን!
ወሰላምአለይኩም!
ኑረዲን አብደላ
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6.2. ዚ ሀረሪ ኢናያች ዚሲያሳ አምሪዋ ባድዋ
ኡመትሌ ዛሾ አታጮት
ሀረር ኡመትዋ ኢናያች አወል ዘማን ሃርላ ቀቢላችቤ አሃድዞ
የኸኑማም ሀረሪያች ሩሕዚዩው ዘትሂዳደሩቦዋ ዚገዞኦ ደቺዋ ኡመትቤ
ጊዲር አታጮት ዛሻችቤ ኡስጡቤ ሀረሪ ኢናያች ሜገል ሰልፊቤ
ይትሪዛላሺንተዩ ይዞም አታጮትዚዩ ዲነትጌይቤ፣ ዚሲያሳ አምሪቤ
ዚሑክሚ ሄረቤ ዛሾ አታጮት ታሪኽ ቄቀሌው።
ሀረር ኢንዶቻች (ኢናያች) ሀረር “እሚራ” ሜገሌ ዚሲያሳ አምሪ
ላአይቤ አቦቻች ኩት (አዋች) ታሪኽቤ ዚትሪኡቦ ዘማን 10ታኝቤ ኢላዋ
13ታኝ ቀርኒ ይዞም 896 ሚላዲያ ኢላዋ 1216ሚላዲ ዪወቅቲዋ ዘማንቤ
ሀረር አሚራች ተርተቤ ዚገዘኡቦ (ዘትሂዳደርቦ) ሀረር ኢስላሚያ ሑኩማቤ
ዚመገል ተርታችቤ ኒምራ 12 ታኝቤ ተስጂል ዚኻንቲ ሜገል ዚሀረር
ቀሐት አሚራ ነጋሺነትቤ ዚነገስቲማ ዘትሂዳደርቲ ኢናይ-ሀረሪንቴ።
ኢታ ቀሐት ነጋሺ (አሚራ)

ሱምዜው ቱቄነኹ ?

ኢታ አሚራ ዚነገስቲባ ዘማን 499 ሂጅሪያ - 523 ሂጅሪያ ባቲም
1105- 1128 ሚላዲቤንታ። ዚገዘቲባ ዘማን ዱሙምዞ 23 ዓመታችሌንታ
(ጀድወል ሻሽ ወሻሚ ኩቱብቲ 1947/48 ሚላዲ)
ኢታ ኢዶች ነጋሺ ሱምዜ፣ አሚራ ቲዲን ቢንት ማያ ላማ ይሌሄል
ዛሽታ፣ ጪንጫሕ አውሮፖ ሃርቡ ሰሊብ በሕ አው አባዲር
ዘማንዚዩ ቤሄር ሃፍዛዩማ ቃጪቤ ዚዲጁ ሃርቡ ሰሊባች በጂህ ሐርቢ
አሺቲ አታይዞም “ ጉፍታ አል ኡጉድ” ይዞም ሐርቢዋ ጪንጫሕ
ኡሱጡቤ ጉፍተዜ ወለም ባያ ዪ አታዩ ሆጂም ጉፍታ አል ኡጉድ
ዪለሖል፣ ወቅቲዞቤ ሀረር ኢንዶቻች ፎጣ ያሹም አልናራ ሁክሚዞኩትቤ
ጪገርዚዩው ጉፍተቤ ያጉዱማ ዪሲቱሩ ናራ።
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አሚራ ቲዲን ቢንት ማያ ላማ ዚገዘቲባ ዘማንዋ ወቅቲቤ
ሀረር ጆጎል ሑጡርዋ 5 በሪያች አልቲቼኽላምን ናራ። አሚራ ቲዲን
ቢንቲ ማያ ላማ ሄሰብኔው ጊር 900 ዓመት ቤቀድ ሀረር ኢዶች ሀረር
ዚገዘቲባ ዘትሂዳደርቲባ መኽነዞንታ። አሐድ ቀብቲ ሐፍ ኑሽ፣ ሀረርቤ
አሚራ ቲዲና ዚገዘቲባ ዘማንቤ ሚላዲያ 12ታኝ ቀርኒቤ 350 ዓምታች
ቤሄር፣ አውሮፓ ባዳች 1450-1750 ሚላዲ
አውሮፓች “witch”
ዩሎዛል ባይቲቤ ቀሐታች ሼይጣንሌ ተገዘሎ ባይቲቤ ሑይ ዚዩ ኢሳትቤ
አውሮፓች ማገዱዩማ ሚሊዩን ቀሐታቹ ፈጁን ናራ።
ሀረር ኢዶች (ኢናይያች) ዚሲያሳ አምሪ ኩፎኝ ለከም ይልቦዛል 2
አይነቤታ
1ታኝ) ሀረር ነጋሺ አሚር ሑኩሚዞ ላአይቤ ኢሳል ዚነሴኤ ሳምዞ ዚቴ
ደረጃ ሱምዜው ተገኛት ባሎትዞም “ጊስቲ” ይሎሆል
ሚሳሌ ፣ጊስቲ ኩልሱማ አብዱረህማን…...አሚር አብዱላሂ ሳም ፣
ጊስቲ ኽዲጃ አብዱከሪም…አሚር ሙሁመድ ቢን ዓሊ አብዱሸኩር ሳም
ጊስቲ ፋጡማ አብዱከሪም …...አሚር አቡበከር አፍተል ገራድ ሳም

ጊስቲ (አህመራ ሲናንቤ ንግሥት) አዞኩሶ ኢንግሊሽቤም “Queen”
ጊስቲ ሳምዜው ተሃትፋት፣ ተቀና፣ ኦር ራዒዪ ቲስጣት፣ ዪጂጅ ጪንቂ
ጀሚኡው ሳምዜ አሚር በሕ ሃሊ ታሻት
ጊስቲ ሳምዜ አሚር ሙትቤ ተላዬ ጊር ወልዳችዜው አደዞኩትቤ
ተትኒግሳት፣ ጊስቲ ወልዲዜ አሚር ኦርቤ ተቀናት፣ ተሐትፋት
2ታኝ) ሰልጣው ሙሉቤ መሉኡ መልሃድ ይዞም አሚራ ይልዛል ደረጃ
መርኽቤንታ
አውዜ ዛጥ ሙልኪው መውረስ መትዊራረስቲም ይኹናል።
ሚሳሌ አሚራ ቲዲን ቢንት አሚር ማያ ላማ (1105-1128 ሚላዲ)
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አላይ ገረብደሌ ሀረር ኢስላሚያ ዚታሪኽ ኩቱብቲ ሑጃ
ያራዛልኩትቤ ኢዶቻች ተሳኦዶት ዛሹቦ ዚሲያሰዋ ባድ ቼኽሎት አምሪቤ
ጊዲር መሕዲጃ ዚትሬው 16ታኝ ቀርኒ ባይቲም አሚር ቲዲና ቤሄር 400
ዓመታች ቤሄር ሐፍ ዛቲ ኢዶቻች ጊዲር ሚሳል ዚኻንቲ ዲልወንበራ
ቢንት መሕፉዝ 1523-1568 ሚላዲያቤንታ
ዲል ወንበራ ፣ አጃይባችዜ ዪምዶማ ዪሔልዶሜል ኡፍ ነከሌ
ፈትሑል ሃበሽቤ ጢቀሾ ነቄቅላ
- ዲል ወንበራ ዚቄሓችዜው ዋ ጋር መሐዋችዜው የሲሞማ
መሐለቅዞው ሐርቢ ሲላሓች ዩኽቡኩት ጊርጋራ አሽቲ (ወሬግ
ዘማን [ሃበሻን የማቅናት ዘመቻ] ሳሕፍ፣57)
- ዲል ወንበራው ኢማም አሕመድ አስከራች ከሰሴ ሐርቢሌ
ሊጃችበሕ አትሌጥዋ ሀረር ባድዜ ፎኝ ተርድገብጊ ባዮ፤ ተሳመቱማ
ፍርዲ ሸንጎ አትሔቤሬ ዲል ወንበራ ኢርገብጉሜኽ ሐርቢዬው
አሻኽ ባቲ ይቤም አማጅቲ ኢማሙ ለሃዴማ መሳ ሐርቢሌ ኪም
ይፋት ባድ ሌጡ(ሳህፍ፣47)
- ዲል ወንበራ ሐርቢ ለአይቤ ኢሳልቲ ሙስ ከርሲሙሉ ኻንቲ
ዚፍ ዪሎዛል አታይቤ ሜገል ወልዲዜው መሐመድ ወለድታ
(ሳህፍ፣57)
- ዲል ወንበራዋ ኢማም ኪም ትግራይ ባድ ዲጁ ዪባድቤ አኻም
ኮታኝ ጊር ከርሲቤ ናሬ ማሪያም ከኒሳ (ጺዮንማርያም ቤተክርስቲያን)
ሚሂይቤ ሚህጢ ለሃዴ ዪ አታይቤ ኮታኝ ወልዲዜው አህመድ
ነጋሹ ወለድታ (ሳህፍ፣200)
- ድልወንበራ ደቀ ዪሎዛል ባድ ኩፎኝ መሌጣ ኡገዞ ፊዚቤ ታብ
ያሽዛል ሰሪዋ ሳሞር ጠባቡ ኡጋ መኽነዞቤ ኢማም መርመርዚዩቤ
ጠልጠል ቲልዛት ዳግዋ መተርተራ ተማጅቲ (ሳህፍ፣51)
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ሀረር ባድዚና ቲታወቅባዛት ዲን አምሪንታ ዪቤም ሀረር ኢናያች
ጊዲር አታጮት አሹማ ኡመትዚዩው ዲን አትሌመዱማ ኼደሙ ዪው
ዛሻች ማቤይነቤም አይ አቢዳ ዘርቤት፣ ጊዲር ዓሊምዋ ኢላዋ 330
አቦች አርደዊጃች ሩሕዚዩው ተገንቤ ዪሲትሩማ የትሊምዱን ናር። ዪዛሾ
አታጮሌ ኢናይ አልታኑም ኡሙል አውሊያ ባዩማ ጠረሑዩ ።
አላይ ኢቆት መትሌመድቤ ዲን አምሪው አቦች ዋ ኢዶቻች
መትሌመድቤ ዪታወቅዛሉማ 19 ታኝ ቀርኒ ኢላዋ 500 አቦች (ሊጃች)
መኽሪብዋ ኢሻኢ ማቤይነቤ የትሊምዱ ዚናሩ ኢናይ አመቱላ ቢን
አብዱረህማን ኢብኒ ኡመር ፈቅህ 1850 ሚላዲ ዛሾ መትሌመድዋ
ዚከተቦ 3 ጊዲር ጊዲር (ቮሉዩም) ኪታባችዚዩ ያራል። አይ አመቱላ
አብዱረህማን ለአይቤ ቢሳሎት ዛሹ ባድ ኡስጡዋ ቃጪ ኣቂያች አሐድ
ኑቅጣ ለአይቤ ተካሃሉ ይዞም “ ኸርቢያች (western) ዩሎዛል ኢሲላም
ዲን ቀሐታሹ ይዚልማል፣ ቀሐት ወልዲ ሑሪያ ኤሌም መልመድዋ
መትሌመድ ዚምሳሰላ ዪቂማጥሮዛሌ፣ አይ አመቱላ አብዱረህማን ዛጥ
አቦቻቹ መትሌመድ ፊራኮት ኢስላም ዲን ቀሐት ወልዲው ዪዚልሚ
ዪነብሪጊር አመቱላ ዘለትሌመቲም። ዪሌም ሀረር ኢስላም ባድቤ ቀሐት
ወልዲ ሑሪ መኽነዜቤ አቦቻቹ መትሌመድ ፈረክቲ” ባይቲቤ አይ
አመቱላ ኩቱብቲዙዩው ለአይቤ ቢሳሎት ዛሽቲ ጊስቲ ሙና ዋ ኢጣልያዊ
ዩንቨርስቲ Harari old Manuscript መበየንቲ ዚሰጡቦማ ዚትካሐሉቦ
ጊዲር መበየንቲንታ ።
ሐርላ ሀረርያች ኢናያች ዛሾ ኦር ዲላገዚዩ ኢናች ኒለምዲባኩት
ዚሀረሪ ኡመት ሱምዚዩቤ መስጂድ ቼኸለማ ኢናያች ሱምቤ መስጂዳቹ
ጠረሁዩ ሚሳሌ
አይ አቢዳ መስጂድ፣ ሲቲ አይሻ መስጂድ፣ አሚና ሐሰን
መስጂድ፣ አይ አሚራ መስጂድ፣ አይ ኩሊያ መስጂድ፣ ሲቲ ሳራ
መስጂድ፣ ሲቲ አለዊያ መስጂድ
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ሀረር ባድዚና 1950-1960 ሚላዲየቤ ጌይ መድረሳ መልመድዋ
መትሌመድ ዚቴገላ ቤሄር ሐጂስ ተሕሲብ ዲጃ ይዞም ሚሳልዞሌ ጌይ
ቀሐት መድረሳ ቱቡኢማ ሊጂ ባሕ ቲለምዲኩት ዪልዛልን ናራ ተሕሲብዞ
ባድዚኛ ኡሱሌ ሐጂስ ኑግዳ ጂንሲ ኻነማ ፈለማ አትኼተላ፣ ዪበሕዚ
ኡሱኡ አዳዚኘቤ ቃጪንታ ባይቲቤ ተሕሲብዞው አቄሼውማ ገኜው፣
ጢቀሾ ዚተያች ሐንጄ ባይቲቤ ተሕሲብዞው ፋይዳ ሐላ ባዩማ ተቄበሎማ
አጦሮ፣ ቀሐታችዚዩው አብሱማችዚዩው መድረሳ ኤሰቡ መትሌመድ
ተራዲ ዚኻናች ዪትኼተልዛላሺንተዩ
ሐጂ አብዱረህማን ባሃር ፣ ሐጂ አብዱላሂ ሙሑመድ ፣ ሐጂ
አህመድ ቦምባ ፣ ሐጂ አሊ ዚቄህ ፣ ሐጂ አቦበክሪ ጊዳያ፤ ሐጂ በድሪ
ኢብራሂም መሐመድ ሐቆ ፣ ሐጂ በድሪ ቀሎ ፣ ሐጂ ሐሰን ሙሜ
በሺር ፣ ሐጂ ሑሴን በሬ ፣ ሐጂ ሙሜ ሱሌይማን ፣ ሐጂ ሙሜ
ከቾር ፣ ሐጂ ዩሱፍ አብዱረህማን ፣ ሐጂ ዩሱፍ ኸለፍ ፣ ሐጂ ዩሱፍ
ሙሑመድ ኢድሪስ ፣ ዩሱፍ ፈዘል ፣ ሙሜ ቆራም ፣ አብዱሰታር
ሙሜ ፣ ሐጂ ሱፍያን መሐመድ ፣ ሐጂ ኢብራሂም ሱሌይማን ፣ ሐጂ
ኡመር አዱስ ፣ ሼኽ አሕመድ መሐመድ ኪቦ ፣ አላያቹም ።
ሀረር ባድ ሀረሪያች ዘማኒያ ኢቆት መልመድ መትሌመድ መድረሳ
ታሪኽቤ 20ታኝ ቀርኒቤ ዪትቄቀልዛሉ ኢናያች አሐድዚዮ ሀረር መጋለቤ
1910 ሚላዲ ዚትወለዱ አይ ቀመሪያ አህመድ አቦኝንተዩ ። ሀረር
መጋለቤ ዪለምዲዛላች በሽበሽ ዊጅዋ ደርማች በዘሁ መድረሳ ዪሑርዛል
አታይ መውኸብ አልቲፈረካም ታኽዚዩ፣ ዪቤም ጊዲር ፈተነዋ ቦረዳ
፣ ዪዚቦረዳ ኸርኸራው አይ ቀመሪያ አሕመድ አቦኝ ዪሰማሉ ፣ አይ
ቀመሪያ ሰመኡማ ኡዙንዚዩቤ ጡጥ አሌሰቡም ሐሊ አሹ ዪዞም ዪነብሮ
ዚናራ ሐንቲ ጋርዚዩው ሐፍ አሹማ መድረሳ ወልዳች ዪለምዲቦኩት
ሰጡ ፣ መድረሳዞው ሱምዞው ሼኽ አቡበከር መድረሳ ባዮ አታይዞም
ጊዲር መጋላንታ ፣ ዪ መድረሰቤ ሆጂቤ ሂሳቡም ዪ ትለመድባቤ ሃል ፣
አይ ቀመሪያሌም ሰደቃ ጃሪያ ዩቡርደዩቤት ሐል ባይቲንታ።
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ዚደርግ ዘማን 1972 ኢትዮዽያ ሒልቂቤ ዚሀረር ኡመት ሀረር
ባድዚነቤ ሐጂስ አዳ ጋር ኡመት ዲነትዋ ታሐይዞቤ ቼኸላ አደዞዋ
ማንነትዞ ዘይቲጠመስኩት ኩሽኩሽቲ ኤገላ ዪቤም ኡመት ጊዲር
ተሳአዶት ሞሻ ቴኤገላ አዜባች፣ ደርማ ፣ ወሃቺ ፣አዋች ዋ አያች ጊዲር
ፊሪ መትሬኽብ ፈረኩ ። ኢትዮዽያ ታሪኽ አዞ ወቅቲቤ አሐድ መሃዱም
ኡኩቤ ዚትዌጠነማ አዳጋሩም ዚቼኽለማ ዚማነት ኩሽኩሽ ዛያ አልናራም
ዪቤም ኢናያች አታጮትዚዩ ጊዲሪ ናራ። አዳ ጋርቤ አደዚዩው መሌቀሌ
መስኖይ አዳ ሙጋድቤ ተዌጠኑማ ሚን የቁምሲ ጃሊዬይ፣ኮታንኮት
፣ደርሲ ፣ መስላህ ደባላቹ ዋከረቡ መትፌቀርቤ ሀረር አዳው አኔሩሉና።
ዪ መስኖይ አያች አዳሙጋድ አበሉያች ዪትኼተልዛላች ናሩ እዚያቹም
መስኖይ አያች ሙጋድ 1)አይ ሐጂያ አብዱሰላም
2) አሚና ዩሱፍ
አዱስ
3) ነፊሳ አቦበክሪ
4) ቀመሪያ አሊ ፋራሕ 5) ቀመሪያ
ኡመር አብዶሽ
6) አሻ ሙሑመድ
7) ቡዩት አብዲ
8)
ፋጡማ አብዱላሂ ኡመር 9) ኑሪያ ዩሱፍ አብደላ 10) ኑሪያ መሌዬ
11) አሚና አብዱልቃዲር
12) ኽዲጃ አብዱልቃዲር 13) ፋጡማ
አህመድ ሼኽ
14) ሳፊያ አባስ 15) ዜይነባ ደሬይሞ
16) ፋጡማ
በሐር 17) ፋጡማ ኡመር ሼኽ
18) ዘቢዳ አብዲ
ሀረር መጋለቤ ሑሉፍ ዛያ አስር ዓመታች ኡስጡቤ ኡጋቤ
ኪልወለዱዩ ዪገኙዩዛል ሚይ ወልዳች ኪልነሰቲ መርከዝ አቃነንቲማ
ተሊቂቤ ዛልቲ ሀረሪ ሃረቂትዚና ሳዳ አብደላ በክሪ ዲላጌዜም ሚን
የቁምሲ አላሁ ዩዳዛል ኦር ዲላጋንታ። 117 ሚይ ወልዳች፣ ዊጃች
፣ አዞኩትሶ ጉድጉዳቹ ዳሩል ሂጅሪያ መርከዝቤ ኢስላም ዲን አደብቤ
ተሊቅቤ ሐልቲ ባዲዚነቤ ኢስላም ጊርጋራ መርከዝ (NGO ሑኩማ
ዘልታ ሙነዘማ) በጂሕ ኤሉም ዪቤም ጊዲር ፋይዳ ዘገኛች መሲሂ
(NGO) ዊጃቹ ኪለቀሙ መክፈርቤ ሐሉ ዪሌ ባይቲ ሐረቂትዚና ሳዳ
አብደላው ጊርጋራ ኑሽማ ኼይሪ አምሪ ነድለግ።
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7. የሀረሪ እደጥበብና ስልጣኔ
7.1. ጥንታዊዉ የሀረር ሳንቲሞች
የሀረር ጥንታዊዉ ሳንቲሞች በምስራቅ አፍሪቃ ከጥንታዊዉ
የአክሱም ነገስታት በመለጠቅ የሀረር እስላማዊው መንግስታት ነገስታት
በራሳቸው የንግስና ዘመን በሀረር የሰሯቸውና የተጠቀሙባቸው የተለያዩ
እድሜ ጠገብ የሀረር ሳንቲሞች ስብስብ በአዲስ አበባ ዩነቨርሲቲ: በተለያዩ
ሙዝየሞች: በኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ኢንስትትዩት እንዲሁም
በፌደራላዊት ኢትዮጵያ በሕልና ቱርዝም ሚኒስቴር በቅርስ ጥበቃ
ባለስልጣን ተጠንተው እና ተመዝግበው ይገኛሉ:: ይህ ዳሰሳ በነዚህ
ጥንታዊዉ የሀረር እድሜ ጠገብ ሳንቲሞች መረጃ አካፍላቹሃለሁኝ::
ሀረርን በጥንት ስልጣኔ ማማ ላይ እንድትኖር ካደረጓት ከዘርፈ ብዙ
ስልጣኔዎች ውስጥ አንዱ የሀረር ጥንታዊው ሳንቲሞች ዜጎች በራሳቸዉ
እውቀትና የፈጠራ ችሎታቸው ማዕድናትን ከአፈር ውስጥ በማውጣትና
በማቅለጥ በተለያዩ የብረታብረት የራሳቸውን ገንዝብ ሳንቲሞችን
ለመቅረጽ እና ማህበረሰቡ ሊገለገልባቸው አልፎም ለዛሬው ትውልድ
በታሪክ ማህደር ሊመዘገብ አስችላል:: በሀረር ጥንታዊዉ ሳንቲሞች
ላይ ጥናት ካደረጉት አንጋፋ ሊቃውንት አንዱ አው አሕመድ ሻሚ
ለቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩነቨርስቲ በ1960ቹ ዓል ባቀረቡት ጥናት ከ30
በላይ የተለያዩ ናሙናዎች በተለያዩ አሚሮችና (የሀረር ነገሥታት) ዘመን
የተጠቀሙባቸው በተለያዩ የብረት ማአድናት መጠቀማቸውን ጥናቱ
ያመለክታል [The Ethiopian Herald , Thursday June 27,1964
GC]
የሀረር ጥንታዊዉ
ይከፋላሉ ::
1. ሂጅሪያ
2. ሂጅሪያ
3. ሂጅሪያ

ሣንቲሞች ጥናት መሰረት በእድማቸው በሶስት ደረጃ
121
223: ሂጅሪያ 224- 225 , 258ዓሂ , 715 ዓሂ
950
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- የመጀመሪያው 121ዓሂ (ዓመተ ሂጅሪያ) እነዚህ እድማቸው
ከ1000 አመታት በመሆናቸው በቅርፅ ጥበቃ ገና ጥናታቸው ያልተሟሉና
ጥናት የሚቀራቸው ውስጥ ተመድበዋል ::
- በሁለተኛ መደብ የተመደቡት በ223 ዓሂ እስከ 950 ዓሂ
መካከል የታተሙ በአማካይ ከ700 ዓመታት እድሜ ያስቆጡሩ ሳንቲሞች
ተርታ የተመደቡና በቅርስ ጥበቃ እውቅና ለማግኘት ጥቂት የወረቀት
ስራ የሚቀራቸው የሀረር ሳንቲሞች ናቸው ::
- በሶስተኛ ተርታ የተመደቡት ከ950 ዓሂ የተሰሩ ሳንቲሞች
ይህም ከታላቁ የአዳል ሱልጣኔት መሪ ከአሚር ኑር ሙጃሂድ ከ16 ክፍለ
ዘመን በኋላ በነገሱ የአሚሮች
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የተሰሩና በአማካኝ ከ450-500 ዓመታት በላይ እድሜ ያስቆጠሩና
በቅርስ ጥበቃ እንዲሁም በተለያዩ ዓለማት ሙዚየሞች እውቅናቸው
ተረጋግጦ የተመዘገቡ ናቸው [በአብዳላ ሸሪፍ ሙዘይም ጥናት
ዘገባ]::
የሳንቲሞች ይዘት : እነዚህ የሀረር ጥንታዊው ሳንቲሞች
የተሰሩበት የብረት አይነት በመጀመሪያ በነሐስ የመዕድን ዓይነት
በመቀጠልም በብር የመዕድን ዓይነትና እና በወርቅ የተሰሩ ናቸው::
በመጨረሻዎቹ የሀረር ኤምሬት የነገሱ ነገስታት ላይ የተደረጉት
በብርትሽ ሙዝየም በኒኮላስ ሎቪክ ጥናት ካቶሎግ
ሀ) የአሚር አብዱሸኩር(1783-94) 4 የተለያዩ ሳንቲሞች
ለ) አሚር አህመድ 2ኛ(1783-1821) 4 የተለያዩ ሳንቲሞች
ሐ) አሚር አብዱልከሪም (1825-34) 5 የተለያዩ ሳንቲሞች
መ) አሚር አቡበከር 2ኛ (1835-52) 6 የተለያዩ ሳንቲሞች
ሰ) አሚር ሙሑመድ 2ኛ (1856-75) 21 የተለያዮ ሳንቲሞች
ረ) አሚር አብዱላሂ (1885-87) 12 የተለያዩ ሳንቲሞች
በይዘት
፣በመአድን ጥራት ፣ በመጠን ስፋት ዲያሜትር ፣ በክብደት እንዲሁም
በሳንቲንሙ ላይ የተጻፉት የአሚሩ ስም ወይንም የተጻፈው ከሊማ(ቃል)
(ከአላህ በስተቀር የሚመለክ የለም ፣ መሐመድ የአላህ መልክተኛና
ነብይ ነው) የሚል ሲሆን ጥናቱ ናሙናዎች በሎቪክ በአሚር አህመድ
2ኛው (1794-1821) ሳንቲም ላይ በቁጥር # 9 ብሪቲሽ ሙዝየም ስብስብ
ክብደት 0.144 ግራም
ዲያሜትሩ: 0.6 ሳሜ ከፊት : ከአላህ በስተቀር የሚመለክ የለም
ከጀርባው : ሙሐመድ የአላህ መልክተኛ ነብይ ነው ::
በቁጥር # 20 በአሽሞለን ሙዚየም ስብስብ ክብደት:
.0450 ግራም ዲያሜትሩ: 1.2ሳሜ ከፊትለፊት:
አሱልጣን መሐመድ ኢብኒ አሊ 1278ዓሂ
ከበስተጀርባው: መዲነት አል ሀረር [Harari Coins: A preliminary
Survey , pro Ahmed Zekaria]
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7.2. የሀረር ጥንታዊዉ ጽሁፍ
Harar Old Manuscript
የአንድ ማህበረሰብ ስልጣኔና የእድገት ደረጃ በታሪክ ሚዛን
ሲመዘንና በታሪክ የስልጣኔው ማማ የሚለካው ማህበረሰቡ በሳይንስ
እና ቴክኖዎሎጂ ባላደገበት ዘመን ያበረከተው እድገት የሚገመተውና
የሚመዘነው በለፉት ሺ ዓመታት በሕርታዊ ስልጣኔው በሚከተሉት
ይመዘናሉ
1. የሀረሪ ጥንታዊ ጹሑፎች (Old Manuscript)
2. የሀረሪ ቅርሶች (Heritage)
3. የሀረሪ ቋንቋና በሕል(Language and Culture)
4. የሀረሪ አካባቢ ያሉ ስነቁፋሮ(Archaeological sighte)
5. የሀረሪ የአፍ ትርክቶች (Legend)
የዚህ ፅሑፍ ዋና ትኩረት በሀረሪ ማህበረሰብ የጥንታዊዉ
ጹሑፎች Manuscripts ላይ ያነጣጠረ ይሆናል::
ከላይ በዝርዝር ከቀረቡት የአንድ ማህበረሰብ የታሪክ ስልጣኔ
እድገት እና
ምጥቀት መለኪያ ውስጥ ዛሬ የዚህ ጽሁፍ ዳሰሳ
የሚያተኩረው በጥንታዊው ሃገር በቀል ጥንታዊዉ ጽሁፍ ላይ ትኩረት
እናደርጋለን::
የሐርላ ጥንታዊዉ ህዝብ አብራክ የተገኘው የሀረሪ ማህበረሰብ
እስልምናን ከመቀበሉ በፊት በሃርላ ማህበረሰብ ውስጥ በሃርላ ጥንታዊዉ
ባካባቢው በተደረገው የስነቁፋሮና የዋሻ ውስጥ ጥናት የሃርላ ጥንታዊዉ
ማህበረሰብ ስእልን (የዋሻ ውስጥ ስእል) እንደ ጽሁፍ በመጠቀም
ከአካባቢው (ከተፈጥሮ) ጋር ያደረገውን ትግልና እድገት በዋሻ ውስጥ
የሳላቸውን ስእሎች ለዚህ አሁን ለሚገኘው ትውልድና ማህበረሰብ
ለምርምርና ለጥናት እንደ ጽሁፍ በግባትነት ትልቅ አስተዎጾ ለሳይንስና
ለምርምር ጥናት በሩን ከፍቷል::
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በተመሳሳይ የእስልምናው ሃይማኖት ሀረር ከመድረሱ በፊት
በሀረርና በአካባቢው ይጠቀሙበት የነበረው የስርያኒያን የተባለው ጽሁፍና
ፊደላት ዛሬም ቢሆን በሙዚየም ይገኛሉ እነዚህም ለጥናትና ለምርምር
ጥሩና አመቺ ሁኔታዎች ለመጪው ትውልድ በጥንታዊዉ ፊደላትና
ጹሁፎች ላይ ለሚደረጉት ጥናት ጥሩ መነሻ ግባት ሆነው ያገለላሉ::
የእስልምና ሃይማኖት ከ610-615 እአአ ወደ ሐርላና አካባቢዎች
እንዲሁም ሀረር አካባቢ ሲደርስ ከእስልምና ጋር በአንድነት አብሮት
ይዞት የመጣው የሃይማኖቱ ማስተማሪያ ቋንቋው እና ጹሁፉአረበኛ
በመሆኑ የሐርላ- ሀረር ማህበረሰብ ተጨማሪ ስልጣኔን በመውረስና
በመማር አረብኛን ቋንቋና ጽሁፍ ሃማኖታዊና አለማዊ ቋንቋ በማድረግ
የየእለት ክንውኖቹን በጽሁፍ በመጻፍና በመመዝገብ የሀረሪ ማህበረሰብ
እጅግ ጥንታዊና እድሜ ጠገብ ጥንታዊው ጹሑፎች (Old Manuscript )
ባለቤት ለመሆን ችላል::

-123-

ዚታሪኽዚኛ በስማ

እነዚህ የሀረር አረበኛ ጥንታዊው ጹሑፎች በሁለት ክፍል ሆኖው
እናገኛለን
1ኛው:- አረቢ (አረበኛ) ፊደሉም ቋንቋውም አረበኛ፤ በዚህ መልክ
የተጻፉ በርካታ ጹሁፎ ይገኛሉ
2ኛው:- አጀሚ (ፊደሉ አረበኛ) ቋንቋው ሀረሪ ወይንም በበአካባቢያቸው
የሚናገሩት የሃርላ ማህበረሰብ ቋንቋ ላይ ለማህበረሰቡ ያስተላለፉት
መልክት ናቸው:: ምሳሌ : መንዙማ (ዝክሪ) በሀረሪ ፣ በሶማለኛ
፣በስልጢኛ ፣ በአፋርኛ ወዘተ በሀረር ጥንታዋዉ የእጅ ጹሁፎች
(Old Manuscripts) ውስጥ ጢቂቶች የሚከተሉት
ለምሳሌ እናቀርባለን
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ቁዱስ ቁርአን (የአላህ መሎኮታዊ መፀሃፍ)
ሐዲስ [የነብዩ መሐሙድ (ሰዐወ) አስተምሮ]
መንዙማ (ዝክሪ) ነሺዳ [መዝሙር]
ተፍሲር (ቁርአን መተንተን)
ሸሪፉል አሚን (የተወዳጁ የነቢያችን [ሰዐወ] ፀባይ)
የሀረር ታሪክ (ታሪኹል ሀረር)
ፈትሕ መዲነት ሀረር [ያህያ ነስረላህ]
ጀድወል አሻሽ ወሻሚ [ሻሽ ሐጂ አህመድ አብራሞ]
ኪታቡል አል ፈራይድ [ፈቅህ ጠይብ አልወናግ አስድሪ]
[አው አብዱረህማን አልአረሺ 16ኛው ክ/ዘ)
[አብደላ ኡመር ቢን ጂብሪል]
10) ፈትሑል ሐበሻ [ሸሃብዲን ቢን አብዱልቃዲር]
11) መውሉድ ኪታብ (መንዙማ)
[ሼኽ አስላህዲን 15/16ኛው ክፍለ ዘመን]
12) ፈትሑል ረህማን [ሼኽ ሃሺም ቢን አ/ዚዝ 18ኛው ክ/ዘመን]
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ፈትሕ መዲነት ሀረር
ጥንታዊዉና በአረበኛ በእጅ የተጻፈ ይህ ጽሁፍ በሀረር ጥንታዊዉ
ጽሁፍና ታሪክ ቀመስ የሀረር የጥንት ነገስታት (አሚሮች) በሃገር በቀል
በክፍለ ዘመኑ በነበሩት ጸሃፊ በያህያ ቢን ነስረላህ በሒጅሪያ 430 አካባቢ
እንደተጻፈ አብዛኛው የዚህ ጥናት አድራጊዎች ተስማምተዋል::
በአንዳንድ ጸሐፊያን ጥናት ደግሞ የዚህ ጸሐፊ የጽሁፍ ስራ
በሂጅሪያ 630 ላይ እንደተጻፈ ይተርካሉ::
የሆኖ ሆኖ ይህ ጥንታዊዉ የሀረር እጅ ጽሁፍ በጹሁፉ ያካተተው
ታሪክ ክ1000 ዓመታት ታሪክ ወደ ኋላ መለስ በማለት በወቅቱ የሀረር
የመጀመሪያ አሚሮች (ነገስታት) የአው አባዲር (ኡመር አልሪዳዕ) እና
ጓደኞቻቸው (ቡድናቸው) ወደ ሀረር የመጡበትን የሰፈሩበትና ተጋድሎ
ያደረጉበት ሃገርና መንግስት ስርአት ያጠናከሩበትን ያመለክታል::
የየህያ ነስረላህ መጸሐፍ “ፈትሕ መዲነት ሀረር” በሚሉት
የአውሮፓ የመስቀል ጦር አድራጊዎች (European Cruseders)
ሮማዊያን፣ እስፔን እና ፓርቹጋል እስከ ሀረር አቅራቢያ በመምጣት
በወቅቱም አው አባዲር ከሀረር በመነሳት በ630 ዓሂ ጦርነት ማድረጋቸውን
ይዘረዝራል:: በዚህ ጦር ዘመቻም በተለያዩ ቦታዎች ማለት በአፈር፤
ዶባ፤ በበለህ ሰሪ፤ በባቢሌ አካባቢዎች በአው አባዲርው እና ጋደኞቻቸው
በተለይም ሐጂ አፌይዘሮ፣ ሸርፍ ኹዱን፣ ሸሪፍ ደበና፣ ሼኽ ቡኩሽ ፣
ሸሪፍ አይደል፣ፈቅህ ነስሮይ፣ አው ቡባ፣ አነስ አብዱማሊክ፣ ጋቱር
ፈቅህ፣ እናም ሌሎችም እንደነበሩበት ያብራራል [ቀጥብቲ ሙዳይ :
መሐመድ ኢብራሂም : ገጽ 121]::
ያህያ ነስረላህ በአረበኛ ቋንቋ “ፈትሕ መዲነት ሀረር” በሚል ርዕስ
የጻፈው መጽሐፍ የዘገበው በሀረር ሼኽ አል በለድ ኡመር አሪዳዕ(አባዲር)
እና ፓርቱጋሎችና ጣሊያኖቹ ብሎ በሰየማቸውጠላቶች መካከል በ13ኛው
ክፍለ ዘመን የተካሄደው የጦርነት ታሪክ ነው [የሀረሪና የሀረር ከተማ
ታሪክ :አብዱላሂ ሼኽ አህመድ ቡህ ገጽ 132]
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7.3. የሀረር ጥንታዊዉ የእጅ ጹሑፎች
The oldest Harar Manuscripts
የአንድ ማህብረሰብ የስልጣኔና የእድገት መገለጫ ማማ ከሆኑት
ትላላቅ እሴቶች ውስጥ አንዱ ጥንታዊዉ የእጅ ጹሑፎች ናቸው (Old
Manuscripts):: እንደ ዛሬው የህትመት መሳሪያዎች ቴክኖዎሎጂ
ባልነበረበት በራሱ በሃገር በቀል በሆኑት የራሱ እና የአካባቢውን ጥሬ
ምርት በግባትነት ተጠቅሞ ለትውልድ ተሻጋሪና ትውልድም ከቀድሞ
ትውልድ
ተረካባቢ በመሆን ለሚጪው ትውልድ ታሪክ እንዲሰራ
እነዚህን ጥንታዊዉ እድሜ ጠገብ የእጅ ጹሑፎችን ማወቅና መረዳትና
እንዳይበላሹ መንከባከብ ይጠበቅብናል ::
ሀረር ጥንታዊት የእስልምና ስልጣኔ የምስራቅ አፍሪቃ ብቸኛ
የስልምና ትምህርት ማዕከል በመሆን ብዙ የሃይማኖት ምሁራን
መንገደኞች ነጋዴዎች ወዘተ ወደ ሀረር ተጉዘው ስልጣኔዎን ተቋድሰዋል::
በዚህም ሀረር የብዙ የሃይማኖት ሊቃውንት: ተጓዥ መንገደኞች እና
ነጋዴዎች በእጃቸው የጻፏቸው በርካታ ጥንታዊ እድሜ ጠገብ ሃገር
በቀል የእጅ ጽሁፍ እናት ለመሆን ችላለች:: በዝህ ጹሁፌ የሚዳሰው
በሀረር ጥንታዊው የእጅ ጽሁፍ ከብዙዎች ጥቂት መለስተኛ መረጃዎች
አካፍላለሁኝ:: ከነዚህም ውስጥ የሚከተሉት ጢቂቱ የሀረር ጥንታዊና
እድሜ ጠገብ የእጅ ጹሑፎች በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ በበሕል ቱሪዝም ሚኒስቴር በተንቀሳቃሽ ቅርስነት የተመዘገቡ
ናቸው ::
Harar Old Manuscripts
1.ቁርኣን Quran (1000-1300 ዓመታት እድሜ) ባለ ቀለም እና በጥሩ
(Calligraphy)ከለግራፊ በእጅ የተፃፉና የተዋቡ ቁዱስ ቁርአን
2. ተፍሲር Tefsir
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3. ሐዲስ Hadiths Collection (1000 እድሜ በላይ)
4. መንዙማ Menzuma (Zekrii) (የሙውሉድ መፅሃፍ
በ15ኛው
እና በ16ኛው በሼኽ አስላሃዲን ተቂ የቀረቡ )[Ewald Wagner የተባለ
አውሮፓዊ 1983 GC የሼኽ አስላሃዲን ድርስቶቹን አሳትሟል]:: በሀረር
ረጅም እድሜ ያስቆጠረ መንዙማ የሼኽ አብዱማሊክ የ13 ኛው ክ/ዘመን
ሼኽ ነበሩ መንዙማው በአረበኛ እንዲሁም በአጀሚ በሀረሪኛ የያዘ
ነው
5. ሸረፉል ኣለሚን Sherfule Al Amine
6. Hulassa
7. ቡርዳ እና ሐምዚያ Buruda and Hamzia
8. ወራቅ Waraq (ደራሲው አብዱረህማን ወራቅ በ 300 ሂጂሪያ
የተጻፈ)
9. Tohifa
10. ጢቢ Science (Tibee [Medicine] and Astronomy]
11. በተለያዩ ነገስታትና የተጻጻፉት ታሪካዊ ሰነዶች Historical
Documents of Harar
12. ፈትሕ መዲነት ሀረር በየህያ ነስርላህ የተጻፈ የሀረር ታሪክ በ430
ዓሂ የተጻፈ)
13. ጀድወል አሻሽ ወሻሚ : በደራሲ ሐጂ አህመድ አብራሞ የቀረበና
የአሚሮችን ነገስታት ስም ዝርዝር እና የገዙበት ዘመን ሰነድ የያዘ
14. ኪታብ አል ፈራይድ በ16ኛው ክ/ዘመን የተፃፈ ደራሲው ፈቅህህ
ጠይብ አልወናግ አስድሪ ( ወናግሰገድ ) ይባላሉ :: በኢማም አህመድ
ዘመቻም የተሳተፉ ሙጃሂድ ናቸው ::
15. በእንስት ሴት ሀረሪ ምሁር በአመቱላ ቢንት አብዱረህማን 1851
GC የተጻፍ ሶስት ትላልቅ መፀሐፍት ደራሲ
16. ፈቱሁል ረህማን 1702--1768GC [1123--1189ዓሂ ኪታቡል
ሙስጠፋና ሌሎች በደራሲው ሼኽ ሐሺም ቢን አቡዱለዚዝ አልሀረሪ
ሃይማኖታዊ መጸሕፍና "የነብዩን ውዳሴና ዚክርና አዝካር " በአረበኛና
በአጀሚይ (በሀረር ) የተፃፉ ጹሑፎች
17. መስኖይ: የረጅም ዘመን የሀረር በሕልና ወግ በጌይ ሲናን
( በሀረሪ ቋንቋ ) ውቅሪ ቅኔና ስነ ግጥም በዚህም የስነ ቋንቋ እድገት
እና የማህበረሰቡ አኗኗር እና በበሕል በንግድና ምጣኔ ሃብት እድገት
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መስኖይ የተጻፋበት በአረበኛ ፊደል ቋንቋው ሀረሪኛ ነው (አጀሚ) [ኪታብ
አል ፈቀር] ደራሲው ከቢር ኡሙር አብዶሽ ይህ ደራሲ የ19ኛው ክ/
ዘመን በ1890እኤአ የተጻፈ ጽሁፍ ነው የመስኖይ ድርሰት ጽሁፍ ስራ
የብዙ ደራሲያን ሰዎች ውጤት ነው:: በ1960ቹ የመስኖይ ስራን እንደገና
ያሰባሰቡት አው ሻሚ ትልቅ በለ ውለታ ናቸው፡፡ አው ሻሚ ከመስኖይ
ማሰባሰብ ዉጪ የዜማና ኮታንኮት ሳሌይ ጃሊዬይ ወዘተ በሕላዊ ዘፈኖች
እስከነ ቅላጼው በቤታቸው ወጣቶችን በተለይም ሴቶችን ያስጠኑና
ያስተምሩ ነበር፤ ለዚህም ትልቅ ደረጃ የደረሰችው የራሳቸው ልጅ ሻሚቱ
በሀረሪ ማህበረሰብ በዚህ ኪነት ጥበብ አሻራዋን ትታ አልፋለች::
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7.4. በሀረር የ 3 ጥንታዊዉ የስነፈለክ
(Astronomy) ምስልና ጽሁፍ ሚስጢር እና
የጥናቱ ምርምሩ ውጤት ሰነድ : DSCF 0265
ሀረር በምስራቅ አፍሪቃ ታላቂቷ የእስልምና ሃይማኖት ስልጣኔ
መአከል እንዲሁም የንግድና የእስልምና መንግስት ዋና መቀመጫ
ብዙ ታዋቂና የእስልምና ምሁራን ብዙ የምርምር ጥበባቸውን አሻራ
ያሳረፉባት ልክ እንደ ባግዳድ: ሻም እና ቱምቡክቱ ሁሉ ሀረር በምስራቅ
አፍሪቃ ከመካከለኛው ምስራቅ እና በአፍሪካ ስልጣኔን በማሻገር እንደ
ድልድይ ክፍለ ዓለማትን በስልጣኔ በመቋጠር አሌ የማይባል ብዙ የጥበብ
ሥራዎችን ለክፍለ አህጉሩ አበርክታ የምትገኝ በኢትዮጵያ እስልምና
ስልጣኔና ጥበብ ቁንጮ ለመሆን የቻለች ብቸኛ ከተማ ናት:: ለዚህም
በከተማዋ ቤተመዘክሮች ውስጥ የሚገኙ በርካታ ዘመናትን የተሻገሩ
ጥንታዊዉ ጹሑፎችና ድርሳናት በርከት ብለው ለምርምር ስራ ለሚሰራ
ምሁራን አመቺነት ተፈጥሯል:: ይህንን አመቺ ሁኔታን በመጠቀም
በሀረር ከተማ የሸሪፍ ሙዝየም ውስጥ ሶስት ሰነዶች የህዝብ እይታ የሳቡ
የስነፈለክ (Astronomy) ምስል የተሳለባቸውና ስነፈለክ የጽሁፍ ትንታኔ
በጥልቀትና በተለያዩ ቀለማት ባሸበረቁ አረበኛ ፊደላት በእያንዳንዱ የስእል
ምስል ዝርዝር መግለጫና ትንታኔ በጽሁፍ ተጽፎበታል::
የመፍቱህ ሻሽ አስተዎጾ: እኤአ 2007 ወዳጄ መፍቱህ ወደ
ሀረር በተጓዘበት ጊዜ ሀረር በሚገኘው ሸሪፍ ሙዝየም በጉብኝቱ ወቅት
እነዚህ ከላይ የተጠቀሱ የስነፈለክ ሰነድ ሲመለከት በአድናቆት ዝርዝር
መግለጫዎችና ትንታኔውን ለማወቅ ባደረበት ከፍተኛ ጉጉት ሃላፊነቱን
በግል በመወሰድ ሌላጊዜም እንደሚያደርገው ሁሉ ይህንንም ለምርምር
በእስልምና ምርምር ሰነዱ የያዘውን ዘርፈ ብዙ እውቀት የአሁኑ ትውልድ
እንዲያውቀው አቶ መፍቱህ ሻሽ ለወዳጁ ለፕሮፌሰር ሒሻም ሞርታዳ
በኑጉሥ አብዱለዚዝ ዩነቨርሲቲ ጂዳ ሰውዲ አረቢያ ተመራማሪ የነዚህን
ሶስት ሰነዶች የያዙትን ጥልቅ መረጃ ዝርዝር እንዲያቀርብበት እኤአ
2010 ሰነዱን ጂዳ ለፕሮፌሰር ሒሻም ይልካል::
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የፕሮፌሰር ሒሻም ምርምር ዘገባ
Professor Hisham Mortada
King Abdulaziz University (KAU)
Jeddah, KSA
Description of the Arabic Script Images
ምስልቁጥር: DSCF 0265
አርዕስት: የጨረቃን መውጣት በመመልከት የምሽቶችን ሰዓት ማወቅ

ትልቁ ክብ (circle) በመሃል የሚገኘው በ30 ቦታ የተከፈለ ነው::
እያንዳንዱ ጊዜና ሰዓት ነው:: [ለምሳሌ 2 ሰዓት , 5 ሰዓት]
በትልቁ ክብ መሐል በሚገኘው አናት ላይ ትንሹ ክብ ወደቀኝ
(clockwise) የጨረቃ መውጣት ሲሆን:: ይህም በትልቁ ክብ እስከታች
ድረስ ሲደርስ ይህም የጨረቃ መጥለቅ ነው:: ጨረቃም በዚህ ጊዜ
አትታይም:: በተጨማሪም ትልቁ ክብ ዙሪያ የሚገኙት ትናንሽ ክቦች
የሚያመለክቱት የጨረቃን ቅርጽ በተለያዩ ጊዚያት የሚኖራት የጨረቃ
ቅርጽ ነው::
ሌላው ትልቁ ክብ ከ 1 እስከ 30 ቁጡሮችን ይዟል ይህ ቁጥሮች
የሚያመለክቱት በአንድ ወር ውስጥ የሚገኙት የቀናት ብዛትን ነው::
ቀሪውን ሰነድ ምስል: DSCF 0263
ሰነድ ምስል: DSCF 0264 በሚቀጠለው እናቀርባለን
ኑረዲን አብደላ
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7.5. በሀረር ሸሪፍ ሙዚየም የተገኘ ጥንታዊው
ሰነድ DSCF 0263 [ሁለተኛ ሰነድ]
ይህ ሰነድና ፎቶውን ለጥናት ያቀረበው ነዋሪነቱ በቶሮንቶ ካናዳ
የሆነው ወዳጄ መፍቱህ ሻሽ እኤአ 2007
ጥናትና ምርምር የተደረገው በፕሮፌሰር ሒሻም ሙርታዳ
በንጉሥ አብዱለዚዝ ዩንቨርስቲ ጂዳ ስውዲ አረቢያ
Description by: Prof Hisham Mortada
King Abdulaziz University Jaddah KSA
የምርምሩ ዝርዝር ዘገባ በሰነዱ DSCF0263 ላይ የሚከተለው ይሆናል:

የሰነዱ ዘገባ በፎቶው ካለው ከያዛቸው ክቦች(circles) ከውስጥ
ወደ ውጭ ትንታኔው ይሆናል :: በመሀል የሚገኘው ካዕባ ነው::
በቀለበት የተከበበ ሲሆን ይሄው ቀለበት በሌላ ቀለበት የተከበበና በ12
የተከፋሉ ከቦታል:: በእያንዳንዱ ቦታ ሚህራብ (የሰላት የመስገጃ ፊት
ሆኖ የሚያሰግድ መሪ) ኢማሙ የሚቆምበት ፊቱን ወደ ካዕባ አቅጣጫ
የሚያደርግበት:: ትልቁ ክብ እንዲሁ በ12 ቦታ የተከፈለ ነው::
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እያንዳንዱ የከተሞችን ስምና ወደ ከዕባ አቅጣጫ የዞሩ ናቸው::
ለምሳሌ በታች በኩል በስተቀኝ ያለው የሚያጠቃለው ኢስፈሃን
(Isfahan): ካርማን (Karman) የመሳሰሉት ናቸው:: በላይ በኩል ያሉት
ደግሞ የሚከተሉት ከተሞችን ይዛል ኸዋርዚም (Khwarizm): ኾራሳን
(Khorasan): ኒስቦር (Nesbor) የመሳሰሉ ናቸው:: በተጨማሪም በታች
በኩል ያሉት የህንድ ደሴቶች ናቸው::
ውጪኛው ቀለበት በ12 የተከፈሉ ናቸው: እያንዳንዱ በከዕባ
እና በአካባቢው የሚገኙትን ስሞችን የያዘ ነው: አልያማኒ: አልሐጀረል
አስወድ (The black stone): አልባብ (The Kaaba door) ::
[የማኒ (Yamani) = የከዕባ ጎን የሚገኝ ጥግ]::
[ሐጀረል አስወድ the al-hejer = በነቢይና ኢስማኢል መቃም ጎን
የሚገኝ]
በማለት ፕሮፌሰር ሒሻም የጥናቱን ዝርዝር ዘገባ በሰነዱ ላይ የተገኘውን
አስረድቷል::
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7.6. የሀረር ጆጎል ግንብና የኢትዮጵያ ጥንታዊዉ
የስልጣኔ ቅርስ
የሀረር ጆጎል ግንብ ከታላላቆች የአለማችን ትላልቅ ቅርሶች
አንዱ ነው:: በአለማችን ሳይንስና ቴክኖዎሎጂ ባላደገበት ዘመንና ወቅት
አያቶቻችን የፈጠራ ስራቸውን ሰርተውና ተጠቅመውበት ከሰው ሰራሽ
ጦርነት እንዲሁም ከተፈጥሮ የአካባቢ ከሚከሰቱት ማንኛውም ውድመት
ጠብቀው አሁን ለሚገኘው ትውልድ ዘመን አሽግረው የስራቸውን ጥበብና
ክህሎት እንዲሁም በአይንና በእጅ የሚዳሰስ ቅርሶች አስረክበውን በዓለም
ቅርስነት በዩኒስኮ ተመዝግቧል::
የሀረር ጆጎል ግንብና አጥር እስከነ አምስቱ በሮቻቸው በ16ኛ ክፍለ
ዘመን በሂጅሪያ አቆጣጠር 970-972 በአሚር ኑር ቢን ወዚር ሙጃሂድ
ቢን ኢብራሂም ሶሐ ዘመን ግንባታው እንደተጠናቀቀ የታሪክ ሰነዶች
የስረዳሉ:: በአሚር ኑር ትእዛዝና ጥሪ የሀረር ጆጎል አጥር ግንባታው
በ 16ኛው ክ/ዘመን ግንባታው ተስራ እንጂ የሀረር ከተማ የተቆረቆረና
የተለያዩ አሚሮች ያስተዳደሩበት እጅግ የቆየና ለአብነት ዳወድ ቢን ሂሻም
አል መኽዙሚና (896 እኤአ) እንዲሁም የልጅ ልጃቸው የመጀመሪያው
የሀረር አሚር ሐቦባ ቢን ሃሩን ቢን ኢስሃቅ (943-969 እኤአ ) ስልጣንና
የመጀመሪያ አሚር በዚህ ወቅት እንደነገሱ የጽሁፍ ሰነዶች ይጦቁማሉ
[የከተማ በሕል መፍለቂያ ገጽ : 40, Harar Jugal professor Abdi
khalil pag 30 , ቀጠብቲ ሙዳይ 139]
የሐረሩ አዳል ሱልጣኔት አሚር ኑር በ16ኛው ክ/ዘመን ከእስልምና
ጠላቶች ለመከላከል ለሃገር ውስጥና ከሃገር ውጪ ለግንባታ ጥሪና
ትዛዝ በማስተላለፍ በሼኽ ኢብራሂም ዘህረቤይ የተመራው በየመን ዘቢድ
የሃይማኖት ምሁርና የግንባታ ጠቢብ ፈኸረዲን ዩኒስ አልዘቢዲን ሀረር
ድረስ ከሼኽ ኢብራሂም ጋር በመምጣት የጥሪውን ምላሽ በማድረግ
ግንባር ቀደም ተባባሪ ሆነዋል:: በሃገር ውስጥም ታዋቂው የሃይማኖት
ሊቅና የግንባታ መሃንዲስ አው ወሪቃ በዚህ ሙያቸው ልምድ የታሪክ
ግዴታቸውን ተወጥተው ለትውልድ የተሻገረውን የጆጎልን አጥር ግንብና
የመግቢያ በሮችን ለመገንባት ችለዋል:: በዚህ የጆጎል ግንባታ ላይ
የተሳተፉት
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- አሚር ኑር ( የአሚሩ ትእዛዝና ጥሪ አቅራቢ)
- አው ወሪቃ ( ሃገር በቀል መሃንዲስ)
- ፈኸረዲን ዬኑስ ( ለትብብር ከየመን ዘቢድ የመጡ)
- የአሚር ኑር ሰራዊት ( የሀረር ነዋሪ)
- በሳዕደዲን ምድር የሚገኝ ሃገር ወዳድ ሁሉ (በእስላምናው አዳል
ሱልጣኔት ግዛት) [የከተማ ባሕል መፍለቂያ: መፍቱህ ዘከሪያ ገጽ 46]
የሀረር ጆጎል ግንብ ማስገንባት ዋናው የእስልምና እንብርትና
ስልጣኔውን ከእስላም ጠላቶች ለመከላከል የተነደፈ አንዱ አማራጭ ሲሆን
በዚህም ግንባታ ቀጥታ መንፈሳዊና ቁሳዊዉ ሁሉ ከዚሁ ከእስልምና ጋር
ተያያዥነት ተደርጎ የተገቡ ናቸው ለምሳሌ 5ቱ የጆጎል በሮች ( 5 ቱን
የእስላም መሰረቶች ያመለክታል):: በውስጡ የተገነቡ 99 መስጂዶች
ብዛት የሚያመለክተው (በአስማኡል ሑስና 99 የአላህ መልካም ስሞችና
በሕሪያት):: የሀረር የጆጎል ግንብ እርዝመት መጠነ ዙሪያው 3348
ሜትር ሲሆን በማካይ የ3.5 ኪ/ ሜትር ነገር ግን ይህ እርዝመት
የተፈለገበት ዋናው አብይ ጉዳይ የሀረር ህዝብ የራሳቸው የእርዝመት
መለኪያ (measurement unit) ኩሩኡ (kurue) [Arm Length] አንድ
ክንድ ወይንም ባማካኝ ግማሽ ሜትር ነው:: የሀረር ጆጎል አጥር ዙሪያ
ርዝማኔው ሲለካ (በኩሩኡ kurue) 6666 ነው:: ይህም ከመሎኮታዊ
ቁዱስ ቁርአን አንቀጽ (አያት) 6666 ብዛት ጋር እኩል በሆነ መንገድ
ነው የሀረር ጆጎል አጥር የተገነባው [እንደ ላይኛው ገጽ 47 ; የከቢር
አብዱልመሂሚን ቃለ ምልልስ]::
የሀረር ጆጎል አጥር ሲገነቡት በእስልምና እምነት መሎኮታዊ
ቃል በቁዱስ ቁርአን መሰረት ባደረገ ጥበብ መሆኑን ከላይ ለማየት
በጢቂቱ ለመዳሰስ ችለናል:: በተጨማሪም በቁርአን አንቀጾች በግንባታው
ላይ የሀረር ጆጎል አጥር መሰረቱ ሲገነባ ሱራ ያሲን 36ኛው ምዕራፍ
እንዲሁም ሱራ አል ሙልክ 67ኛው ምዕራፍ ተነብቦ መስረት ሲገነባ
ይህም ከአሱምበሪ ...አርጎበሪ.....ሱቅጣጥበሪ......በድሪበሪ.....አስማዲን በሪ
በቅደም ተከተል አጥሩ ወደላይ ከፍሲል ሱራ አልአንዓም 6ኛው ምዕራፍ
ተንብቦ ከማንኛውም ጥፋት ከበሽታ: ከወረርሺኝ: ከረሃብ: ፈጣሪያቸውን
እንዲጠብቃቸው ለምነዋል::
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የሀረር ጆጎል አጥር ያካለለው ስፋት 66 ሄክታር ስፋት ያለውን
መሬት ሲሆን ይህም በስሌት 1ሄክታር = 10000 ሜትር ስኬር ሲሆን
66 ሄክታር ስናበዛው በጥቅሉ 660000 ሜስ ስፋት የሸፈነ ግንባታ አጥር
ነበር በ16ኛው ክ/ዘመን የተግነባው::
የሀረር ጆጎል እርዝማኔ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ እርዝማኔው
1500ሜትር (1.5ኪሜ) ሲሆን:: ከሰሜን ደቡብ እርዝመቱ ደግሞ
የ900 ሜትር አርዝማኔ አለው:: የሀረር ጆጎል አጥር ከፍታ በአማካኝ
3.342 ሜትር ሲሆን ፈረዝ በዝላይ ዘሎ መግባት በማችልበት የተግነባና
በትናንሽ ቀዳዳ (ወራባ ኑዱል) ለአውሬና ለፈሳሽ ውኃ ጎርፍ መውጫ
ያሉት ምንም አይነት ዶፍ ዝናብ ቢዘንብም የውኃ መጥለቅለቅ አደጋ
በሚያስወግድ የተገነባ ነው::
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7.7. ጌይ ጋር (Cultural House Bule print)
(በሀረሪ ቋንቋ)
ቡኡቲ
ቢስሚላሂ አልረህማን አልረሂም
ነቢዚና ሙሐመድ ሰላትዋ ሰላመት የንበርበዩ ቢሔርዞም ዪ ሀረሪ
ጌይ ጋር ጆጎል ቼኸሎት ባባችዚና ዚደለጎማ ዪ ጂኢልሌ ሑሉፍ ዛሾ
ሒርፈት ዲላገዚዩ አልፊ (1000) ዓመታች ዪትቂባበሎዛል ዪ ዛልነቤው
ዘማንዋ ጂል ኢጂቤ አኻ ዪትረኸባል::
ዪ ሒርፈት ሳይንሲዋ ቴክኖዎሎጂ በሕ ዪትራባዛልዋ ዘማኒያ
ዚበናነት ደርሲ ዪትዋፈቅባዛሉ 2014 ፈረንጂ ሂልቂ ሚላዲ ሂልቂቤ
NAIT [ North Alberta Technology Institute ] ከነዳቤ ኢነሳ ዚናራ
ደርሲቤ (Blueprint Course) ሀረር ጌይ ጋር ሚሳልዞው ኪም ሩሔ
ፕሮጀክት ኩትቤ ነሰኾማ ጌይ ጋር Blueprint ሚን ዪመስላል ዘጋሕ
ማዕሉማትዞው መድለግሌ ፈረኹ
ዪ ዲላጋ አኻ ዛሉ ደርማዋ ወሃቺ አዜባች መድረሰቤ መልመድዋ
መትሌመድሌ አሐድ ኢቆት በሪ ይኹናል ኢሊማ ኢጊዝማኽ አዞኩሶ
ዪቤቀድ ዚደለጉ ጌይ ጋር Blueprint ሃሉጊሩም ዲባያ ዪኹናል ዚቀበላ
ሐልጊሩም መድበልማ መዝጋሑም ዪትፈረካል:: ጊዲር ሐደፍዞ
ባባች: ኡማች ሑሉፍ ዛዩ ሀረሪያች ዚደለጎ ሀረር ጌይ ጋር ሳይንሲዋ
ቴክኖሎጂቤ አኻ ዛሉዋ ኪምኤቀድ ዪድጅዛሉ ጂኢልሌ ዪለምዱቦማ ሀረሪ
ቁራሳችዚናው ኢቆትቤ መሌቀማ ኡጋ መትሌሐድማ ጌይ ጋር Blueprint
ኒትናፈባኩቲንታ:: ከም ሀረሪም ዪፈርካዛሉ አታጮት ሞሸማ ሀረሪዋ
ሀረር ዚታሪኽ ዚቁራስ ዚሲናን ዚአዳ አዞኩትሶ ዲነትጌይ ኢቆትዋ ታኽቤ
ባዱ መቼኸል ዲርቂዚታሌ አኑም አላሁ ዘቴወቄኝ ኢቆት አላይ ሀረሪሌ
መቴወቅሌዋ መትሌመድሌ መኽነዞው የቴወቅለኝማ ሀረሪ ኡመትሌ
ሐዲያ ኩትቤ የትነሰለኝ ቢላይ መሐለቅ አልታኑም ዪ ፕሮጀክት ዲላጋው
መሴመማ መሐለቅ ሞሸሌም አልታም ዪሌ ባይቲ ዪ ኪታብ ቀጠብቲዞ
ዪ ሀረር ጌይ ጋር Blueprint ማአሉማት ዚለሐዴው ዲላጋዞ ጀሚ ሀረር
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ባድዚናው አው አባዲር ኢላዋ አኻ አይ ኡገቤም ባድዚናው ዚቼኸላችሌ
ጀሚሌ ቀጠብቲ አልታኑም ሐዲያ የኽነዩ ኪላኹ መትሄለድቤም ዚሰጥኾ
ኢጂ ቡርቁቲው Drowning derapht ኪም ዲጂታል graphic design
መናወጥቤ ሲነትዞቤ ተስቲቤ ቀናአ ጊርጋራ ዛሻ ሐረቄ ረመዳን ኢድሪስ
ኸሊልሌ አላሁ መገን ባይቲ ኢኸሻህ ::
ኑረዲን አብዱረህማን አብደላ
NurMan ኤድመንተን ካናዳ 2017 ሚላዲ
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7.8. ሀረር ጌይ ጋር ዋ ጆጎል ሁጡር ዚለሃዴው ቁራስ
ቹኹልቲ ቡሉ ፕሪንት Blueprint ቢሳሎት ሚሌ
አትኼሻ? (በሀረሪ ቋንቋ)
ለአይቤ ዚትቄቀላ ሱዋሌ ጀዋብዞ :- ሀረር ባዲዚኛ ኩም ዓመታች ሑሉፍ
ዪልዛል ኡምሪ ባው ዚቴ ባድዋ ቹኹልቲ ዛሌ አዱኛ ቁራስቤም ተስጂል
ዚኻንቲ ኢትዮጵያዋ ኢር ሙውጣ ገረብ ዛሉ ባዳችሌ ሒርፈትቤ ዲንቤ
አዞኩሶ ቲጃረቤ ዪቡርዲቤ ኤሉም::
ሀረር ኢር መውጣ ገረብ መሐድ መሐዲናችዋ ሆጂ አላይ ባድ
ዚኻኑ ሶማሊያ ጁቡቲ ኤርትራ አፋራችሌ ዘልቀረቤ ዱሙም ሐበሸዋ
ሺርቲዞሌ ዚናሩ ኢስላም ባዳችሌ አዳል ሱልጣኔት ዪሎዛሌ አሲማ ሀረር
ናርቲ ዪቤም አሚራችዜ አዳዋችዝቤ ተኻተሩሌማ: ቼኸሌማ ባድዋ በንደር
ሐርቢ መዳመስዋ መትማገድቤ አሰለጤማ ቹኹል ነዚፊዜ 1000 ዓመታቹ
ሑሉፍ አቴሼማ ዪ ጂኢልሌ አቀበዴ ሆጂ ኢትዮጵያ ዋ ሺርቲዞቤ ዛሉ
ባዳችዋ መጋላችቤ ሀረር አይና ኡሙሪ ጉዶር ጌይ ጋር አይና ሱሙትቤ
የትርኸብዛል ኤሉም ጌይ ሀረር አላሁ በጂህ አይና ቂፈኘቤ አሰለጤማ
ቹኹልቲያችዞ አጀብ የዲንቂ አይነቤ ኡሙሪበሕ አኸዞም ሑይ ዚታቁራስ
ሐለና ጌይ ጋር : መስኪዳች : አዋች : ኢናያች: በሪያች : ኡጋች ሰሪዋ
ዘራችዜ(ሆጂ ዚደረቃች) ዪተማም ኡሙሪ ዛላ ላኪን አሐድ ጂንሲ ኢናች
ዘመንቤ ቀበሌው ዪዞም አኻ ዛል ጂል ዘማኒያ መድረሳቤ ዚለመድኔው
Blueprint ጌይ ጋር ኤላም ባይቲ ጌይ ኡሱሌ አቂ ኤላም ባይቲ አይና
ቃኚ ኻነቤኝ 1000 ቀላሕ ዛያ ጋር ቡሉ ፕሪንት ኤላም ባይቲ ፍዝቤ
ቁቡል መኽናኩትቤ ዪሰመአኝን ናራ ኢቆትዞው ዘገኝኾሳ ቁብል መምላእ
ዘልበኝ አንተኝ ባኹማ ያእ ዚቀበላው መለኾ አልሃምዱሊላህ !
P:4
Harari Gey Gar for the last 1000 years The Symbols of :
Identity (ዚማንነት)
Civilization (ዚሒርፈት)
Cultural (ዚአዳ)
Religion (ዚዲን)
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History (ዚታሪኽ)
Unity (ዚመሣ መንበርቲ)
Architecture Art and science (ዘማኒያ በናንነትዋ መሐንዲስ ሚሳል)
ጌይ ጋር አባት ገረብ ዚለሃዴው
አባት ዲገደግ
ዲካ
ጉጉባ (ሲሚንቶ) ዲካ
ኖረት ቁቡኡ
መንጨሮር
ከተንበሪዋ ሹባኽ
ከተንበሪዋ ሹባኽ ቡሩቅቲ ሚሳል
ሁጡር
ጌይ ጋር ኡስጡዞ ዚለሃዴው
ዲካ ደርቢ ኢንጪ ( ነደባ ዲካ)
ደቺ ዲካ (ደርቢ ኢንጪ)
ጌይ ጋር ኡስጡ ዲገደግ
ጣቄታች
ቀላ መሰል ( ሚርካብ ደረጃ)
ወረም ሞረጃ
ነደባች
ቄሕ ቁቡኡ ነደባ አፍ
መረብረባ
አፍላላ ሞረጃ
ነደባ ዴራ
መኸዙ
ወንጠፍ ሞረጃ
ቀላ ሸበኽ
ዴራ
ኪርተት
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አሺን ሞረጃ ኑዱል
P:6
ጌይ ጋር ሐረት(4) ሩክኒቤ ዚቼኽላች ቹኹላች
ዲገደግ 4 ሩክኒ
ነደባ 4 ሩክኒ
ዲካ 4 ሩክኒ
አባት ጊድገድ 4 ሩክኒ
መረብረባ 4 ሩክኒ
መኸዙ 4 ሩክኒ
ዱልዱላ 4 ሩክን
ነደባ አፍ 4 ሩክኒ
ከተንበሪ 4 ሩክኒ
ጣቄት 4 ሩክኒ
ቀላ ሸበኽ 4 ሩክኒ
ቀላ ሚርካብ 4 ሩክኒ
ጌይ ጋር ደቺ 4 ሩክኒ
ጌይ ጋር አጢዞ 4 ሩክኒ
ጌይ ጋርቤ ሱቁል መሃዋች ኒራዛና
ቁራዕን አያት ኩቱብቲ ሱቁላች
ሞታች
ጊዲርዋ ጢቀሾ ሰህናች
ጣቄትቤ (ኪታብ ሞረጀ) ቁራዕን ኪታባች
ጣቄትቤ ቡርጭቆዋ ጊዛዛ ሰህናች
ገበታች
ወረም ሞረጀቤ ወረምዋ ባኮራ መዝራጥ
አፍላላ ሞረጀቤ አፍላላዋ ኡፋ
ወንጠፍ ሞረጀቤ ጡሉል ወንጠፍ(ከሊም) ወሃቺ ዛልቲባ ጋር
መረብረባቤ ጉፍታ ሙዳይ አሩዶ ጊር ( አርመላ ቀሐት ይስጦዛል
ዛለያች :: ኮኦት ጉፍታ ሙዳይ አረዶ ጊር ኮኦት አርመላ ቀሐታች
ዛለያች

-140-

የሀረሪ ታሪካዊ ጽሁፎች መድብል

P:8
ሀረር ጌይ ጆጎል ዚለሃዴው
ጌይ ጋራች
አዋቻች
መስኪዳች
አሚር ጋራች
ቁራዕን ጌያች
በረንዳ ጋራች
ኡጋች (ዘጋህ ኡጋ : አሚር ኡጋ)
ቀጪን ኡጋች : ኡስጡለኡስጡ ኡጋች
መኪና ኡጋች (1936 ሚላዲ ቤሄር)
በሪያች : በሪ ከተንበራች
መጋላች
ዱካናች
ዳቦ ጋራች
መቃሂ ጋራች (ሐንጉር ጋራች)
መገስ ጋር
መድረሳች
ኢዳራች (መክተባ ጋራች)
ነቢ ጋራች
አሺር ጋራች
መርከዛች
P:9
ጌይ ጋር Harari Cultural House
ሀረሪ ጌይ ጋር ሀረሪያችሌ ይስጣዛል ፋይዳ
ሀረሪያችሌ ጌይ ጋር ዚማንነት አስጣ (Symbols of Identity)
ሀረሪያችሌ ጌይ ጋር ዚሒርፈት አስጣ (Symbols of Civilization)
ሀረሪያችሌ ጌይ ጋር ዚ አዳአ አስጣ (Symbols of Culture)
ሀረሪያችሌ ጌይ ጋር ዚ ዲን አስጣ (Symbols of Religion)
ሀረሪያችሌ ጌይ ጋር ዚ ታሪኽ አስጣ (Symbols of History)
ሀረሪያችሌ ጌይ ጋር ዚ መሳ መንበርቲ (Symbols of Unity)
ሀረሪያችሌ ጌይ ጋር ዚ ዘመኒያ በናንነት : ዘመኒያ ደርሲ (Symbols
of Architectural Art and science)
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I) ጌይ ጋር ዚሀረሪ ዚማንነት አስጣ
(Symbols of Identity)
ሀረሪ ኡመት ጉዶር ወቅቲሌ ዪ ደቺዞቤ ዚናራነትማ ዪሌም
ዪነብሪባዛል ዪትዋለድባዛል ጋርዞው 1000 ዓመታችሌ ዪቺኽሊዛል ኢላዋ
ዪጂል ዚቦረዶ ነትሌ ጊዲር ሑጃንታ:: ዪቤም ሀረሪ ኡመት ደቺዞቤዋ
ጋርዞቤ ዚነበራ አወላኒ ኡሱኡ (Native) አልታኑም (Indigenous)
ኡመት መኽነዞው ዪኪባል ::
ሀረሪ ጌይ ጋር ጉዶር ወቅቲዋ ዘማንሌ ዚቼኽለማ ዚናራ ዘልቲብላሻ
፣ ዘልቲዳመሳ ፣ ሐርቢዋ ኣፋትቤም ዘልቲዳመሰማ ዘልቲጠመሳ
ዚቅዚታ ዪትሪዛል ኡምሪ ጉዶር ቁራስንታ:: ዪ አይና ኡምሪ ጉዶር
ኡምሪ ዛላ መንበርቲ ጋር ኢትዮጵያቤም ዋ ኢር መውጣ ገረብ ዛሉ
ባዳችቤም ጌይ ጋር አይና ኡምሪ ጉዶር መንበርቲ ጋር ኢላኻ ኤሉም::
ጌይ ጋር መቼኸልዋ ጋርዞቤ መውለድዋ መትዋለድ ቤም ሺርቲዞቤም
ሐርሺ ዚራአ መዝረቤም ሐርሺ ሐንጉር መግኘቤ ደቺዞቤ አው ዚታነት
ዘጎበረቤው ዘረገዘቤው ደቺቤ ጌይ ጋር ኡመትዞቤ ዚቼኸላ አሚርዞም
፣ሐራሺዞም ፣ ታጂርዞም ፣ ቱጃርዋባውዞም ሚስኪንዞም ሀረሪያች ጌይ
ጋር ሐርላ ሀረር ባድዚዩቤ ቼኸሉ ዘማን ሑሉፍ ባየማ ዘማን ጂጃ:: ጌይ
ጋር መቄራሕሌዋ ኡመቱ ቂፊኛቤ መትኸተርሌ ግዝአትዞው ኣሲማው
ሑጡርቤ ሔጠሮ ፣ ኡስጡዞቤ ዪነብሪዛሉ ጌይ ኡሱእ ባዮ ፣ ሱሙት
ኡስጦዞቤ ዛሉ ጌይ ጋራቹም ጆጎል ኻኑ ሀረሪያችሌ ዚማንነት አስጣ
ኻነሌዩ::
II) ጌይ ጋር ሀረሪያችሌ ዚሒርፈት አስጣ
(Symbols of Civilization)
ሀረር ሀረሪያች ሐርላ ኡመታች ሀረር ጌይ ጋር መቼኸል ፊራኮት
አወል ዘማንቤ ዘገኙቦ አወላኒ ሐርላ ኡመታች ገብ ኡስጡቤ ዪነብሪዛሉ
ጌይ ጋር መቼኸል ኢቆቱ ዚነሰኡቦ ዘሪንዞ ኦነት ዪቺኽሎዛል ኩይሳ
(ኦነት ጋር) አፈር ዚጢባበቃ ሐርላ ቆውሚያች ኡን መጥባበቅቤ ጋር
ቼኸሉማ ገብቤ ኪም ኡን ጋር ሸተት ዛዩሳ:: ሀረሪ ኡመት ሐርላ ቆውሚ
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መኸነዞቤ ኢንዞቤ ዚሪኤው ሐርላ ኡን ጋሩ ሒርፈቱ መሌቀቤ ሺርቲዞቤ
ዪትረኸብ ዛላች ኹልቂው(መሐዋች) ሃሺ ኡን ፣ደርቢ ( ጋንትራ) ጪባ
አፈር ፣ ሳር ፣ ጉጉባ፣ ባራሳቤ ጀዊዞበሕ ዪትካሐልዛል ማልቱ ኢርቤ
ዪበርዳል ኦርቲ በረድ ዱፍ አባት ዚበረዳሳ ጋር ኡስጡኡ ዪሙቂዛል
ሓልቤ ሳይንስዋ ቴክኖዎሎጂ ዘልናራቤው ዘማንዋ ወቅቲቤ ዚቼኸላ
ዪደንቂዛል ኢስታ ዪ ጌይ ጋር ጉዶር ወቅቲሌ ቀላሕ ዛየቤው ኡጋ ኡምሪ
ባው ዚታ ሀረሪ ሒርፈትዋ ሲነት ቁራስንታ::
III) ጌይ ጋር ሀረሪያችሌ ዚአዳ አስጠዚዩ
(Symbols of Cultural)
ሀረሪያች ጌይ ጋርዚዩ ኡስጡቤ ኢስበልበላት አዳአዚዩ ያርቦዛል
አታይዋ መሐዋች ሐለዩ ዪው መረቤ ሞቃ ዪፈርኪዛል ሀረሪዚታ
ዩቅማ የሪምጣል ቢላይ አላይዞሌ ሚሽሌ ዩቃሜል:: ሚሳልዞሌ ሀረሪ
ጌይ ጋርቤ ወንጥፍ ሞረጃ ጡሉል ወንጠፍ አልታኑም ጡሉል ከሊም
አዞ ጋር ወንጠፍ ሞረጀቤ ሃል ጊር መንሳሌ ጠብ ዚቴ ወሐቺ ቀሐት
ሐለዩ ባይቲንታ:: ዪ ቤም ሀረሪያች ወንጠፍ ሞረጃ አታይ አደዚዩው
ዪከምሉቦዛል አሐድዞ አታይንታ ባይቲንታ:: አላይ አታይቤም መሰለን
መረብረባቤ ጉፍታ ሙዳይ አረዱ ጊር አዞ ጋርቤ መንሳእ ቲኸሽዛት
አርመላ ኢዶች ጠብ ዜቴ ነቱ ሀረሪያች አዳአቤ ያራል ባይቲንታ::
አላይ አወል ዘማንቤ መፌራ ዪሑሩማ ጋር ቁፉል ዚኸነማ ዚቀበጡዩሳ
ጋር ከተንበሪ ኤቀድቤ ኡን አስጣሌ ያርዱሉዩሖል ጋርዛላያች ዚዲጁሳ
መትፌራ አልታኑም ዚትፋጩነቱ ዩቃሉ ባይቲንታ:: ጌይ ጋር ሀረሪ
ሐልዋ አመል ኡስጡቤ አዳአችዚዩ ኡስጡቤም ጌይ ጋር ነደባች ነሰነጊር
አሚር ነደባ ጋር ዛላ አጢዞ ዪትጌባዛል ዚኻነሳ ሱትሪ ነደበዋገብቲ
ኤሄር ሳምዞ ቀሐታች:: ጊዲር ነደባ ጊዲር ኡሱዋ አሊማችዋ ከቢራች
ዪትጌበልቦዛል አታይ መኽነዞ ሀረሪያች አዳአዚዩዋ ዪታወቃል:: አላይ
ገረብ ደሌ ሀረሪያች በለቹ: አሙታዋ ጊዲር ያም ጌይ ጋርቤ ዚሰቀሎ
መሐዋች ገበተዋ ሰሕናው ሞረድቤ ዪትናፈቦሖል ሓጃዚዩው ዚከመሉማ
ዚሔለዱሳ ዪርገብጉማ ጌይ ጋርቤ ዪሰቅሎሖል:: ጌይ ቀሐት ቲነሲማ
አሩዝ ጋር ጌይ ጋርቤ ዴራቤንታ:: ልጂ ጋራች ኢናይ ገበታው ቀሐት
ጋር ጊዲር ነደባቤ ሞረድዋ አባትቤ መንጨሮር ታሐይቤ ኢናይ ገበታው
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ሞረዱም ሩሕዞ ዚኻና ኦርዋ አሪ ሉኸ ጌይ አዳአቤ ሐላ:: ጌይ ቀሐት
ቲነሲማ ሜጌል ወልዲው ዙግማው ወልዲው አዉዋ አይዜ ጋርቤ ቱልዳት
መውለድ ሐራሱም ወቅቲዜው ጌይ ጋር ዴራቤ ሑሉፍ ታሻት:: አወል
ዘማን ዊጃች ሲን መሰበርሳ ዚሰበሮ ሲኑ ፉሬይ ፉሬይ ዪሎማ ዚነቀሎ
ሲኑ ዴራ ኡሱጡቤ ዪገኞ ናራ ዪዋ ዪው ዚምሳሰሉ በሽበሽ ጌይ አዳ ጌይ
ጋርበሕ ሉሑድ መኽነዞ ሰበብቤ ጌይ ጋር ሀረሪያችሌ አዳዚዩሌ አስጣንታ
ዪሎዛል::
IV) ሀረር ጌይ ጋር ሀረሪያችሌ ዚዲን አስጠዚዩ
(Symbols of Religion)
ሀረሪያች ዪነብሩቦዛል መንበርቲ ጋር ጌይ ጋር (ደርቢ ጋር)
ዲንዚዩ በሕ ቁጡርነትዞ ኡስጡዞቤ ዛሉ ጌይ ጋር ዚለሐዴው አስጣች
መረቤ መቃየስ ዪትፈረካል ::
አሐድ ሚሽ ኪም ጌይ ጋር አባትቤ ዚቦአሳ ሜገል ጋር ኤቀድቤ
ዪራዛል “ኮኦት ጣቄታች” ኮኦት አቦች ዋ ሚሽቲ (ጋር ዛለያች) ጊሽ ያም
አዱኛው ጋር ዪሐግዱማ አኺራ ዚአበድ ጋር ሙት ሊሕዲ ቀጠብ
ናሺኩት ጌይ ኤቀድ ሌቀድ ኪልቦናም ኪል ወጠናም ዪ ጣቄት አኺራ
ሙት ቀጠብ ናሺማ አላሁ መፍራቤ ኼይሪ ዲላጋችቤ አኺራዚናው
ነጡኝባዛና ዲላጋው ኒደልጊኩት ጌይ ጋር ጣቄታች ቀጠብ የቲሸነሐል
ባይቲንታ: አዞኩትዞ ጌይ ጋር ጣቄታች አላሁ ቆውሊው ቁርኣን ሐዲስዋ
ዚክሪ ኪታብ ናርዲባ አታይንታ::
አላይ ገረብደሌ ሀረሪያች ጌይ ጋርቤ ሙጢቤ ነገኛማ አላይ
ኢትዮጵያ ሙስሊም መሐዳች ኢላሆጂም ዘርኔው ዪደንቂዛል ጌይ ጋርቤ
ኤቀዳን ኤቀድ ጣቄታች ለአይቤ አላሁ ቆውሊ ቁርኣን አያት ኩትቢያች
ዪትራአሉ
ሚሳሌ ጌይ ጋራችቤ አብዛሕ ኒረዩዛናች አያት ኩቱባች
“ ኢንና ፈተሕና ለካ ፈትሐን ሙቢና”
“ ኩልሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል ሞውት “
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ዚምሳሰሉ አላሁ ቆዉሊ አያታች አረቢቤ ጌይ ጋር ዲገደግ ለአይቤ
መትከተብዞ ኢላኻ ኢትዮጵያቤም ኻና አላይ ባድ ሙስሊም ቀቢላች
መንበርቲ ጋርዞ ዲገደግ ለአይቤ ዚትከተባ ሀረሪ ቆውሚ ዘልታ ኢላኻ
ዛሽኾ ቢሳሎትቤ አልዋፌቄኙም፤ ላኪን አላይ ሙስሊም ቀቢላች አያት
ኩትብቲ ሱራ ጊዛዛቤ ዲገደግዚዩ ለአይቤ ዪሰቅላሉ ዪቤም ሀረሪያች
ይነብሩቦዛል ጌይ ጋር ዲንዚዩ በሕ ፍዝቤ ዚትቃጠራ ሉሑድ ነቱ ያራል::
ሀረሪ ጌይ ጋር ዲን ኢስላምበሕ ዚትዊሓሐባ አልታኑም ዚትቃጠራ
ነትዞው ነጋርዲባዛና አላይ በሽበሽ ጂንሲያች ኡሱጡቤ 5 ነደባቹም ሐምስቲ
ወቅቲ ሰላት መስገድሌ የሚቺኩትቤ ዪትነጠፊማ ኡጋቤ ወንደል ዛያ
ጀሚእ መስገድሌ ዪፈርኪኩትቤ ጠብ ጠያሪንታ:: አላይ ገረብ ደሌ ነደባች
ኢስላም አደባችቤ ቀሐት ወልዲ ቲሴተሪማ ቲትጌባዛት አታይ ሱትሪ
ነደበዋ ገብቲኤሔር ቀሐታች ዋ አያች ዪትጌበሉቦዛል አታይንታ:: ጊዲር
ነደባ ጊዲር ኡሱአችዋ ዲን ኢቆት ከቢርራች ዋ ሼኻች አታዩዚዩንታ ዪም
ያራዛል ኢስላም አደብዋ ሸረፍ በሕ ሉሑድነትዞው ያሪዛሊንታ::
ሀረር ጌይ ጋራች ከቢሪ ጋራች ነዛፈዋ ነጂስ በሕ መትቄራሕሌ
ኪም ጌይ ጋር ዚቦኡሳ አሺንዚዩው አባትቤ ያጩማ ኪም ጋር ኩፎኝ
ዪቡኦ ናራ ዪዞም ሰላት ዪሰገድባዛል ጌይ ጋር መስጂድ ኩት ነጅስቤ
መትቄረህሌ ይቤ ላይ ዚትቄቀሉ ሰበብ አስባብቤ ሀረሪያች ጌይ ጋር ዚዩ
ዚዲን አስጠዚዩ ነቱ ያራዛል
V) ሀረር ጌይ ጋር ሀረሪያችሌ ዚታሪኽ አስጠዚዩ
(Symbols of History)
ሀረሪያች መስጂድ ዪነብሩቦዛል መንበርቲ ጋርዚዩው ጌይ ጋር በሕ
ቁጡር ዚተነትሌ 5 ነደባችቤ አሐድዞ አሚር ነደባንታ: ይዞም ጋር ዛላ
ኤቀድ አታይዞ ዚኻነሳ አሚር ነደባ ሱምዞ ዪምዳዛል ኩት ሀረር ባድ
ዚና ቲትሂዳደራ ዚናርታ ሩሕዜ አሚራችቤ ዚናራ ነቱ ሀረሪ ታሪኽ
ዱጉስቤ ያረደነሐል ዪቤም ሀረር ጌይ ጋር ነደባችቤ አሐድዞ ሱምዞ
አሚር ነደባ ሱም የገኚሌ ዚፈረኬው ሀረር ባድ ዚና አሚር ዚናሬኩትዞ
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ጌይ ጋር ዛላ ሚሹም ጋርዞሌ አሚር አታይዞም አሚር ነደባ ነቱ መጋረድ
ዪትፈረካል:: አላይ ገረብሌ ዲባየቤም ሀረሪያች ጌይ ጋር ዋ ዚታሪኽ
ቁጡርነቱ ነጋርዳዛና ሀረሪያች ባድዚዩቤ ዚዲጃ አዳዋዉ መትኻተርሌ
ሚኒሊክ በሕ ጀንወሪ 06 /1887 ሚላዲቤ ዛሾ ሐርቢቤ ጨለንቆ ሸሂድ
ዚኻኑ ሀረሪያች ቀጠብቲ ሀረሪያች ዪነብሩቦዛል ጌይ ጋር ነደባ ዋ ነደባ
አፉ ቄህ አፈር መቃባቤ ደምዚዩው ዘኮኡ ሸሂድ ዚኻናች ሀረሪያች
ኩሉ ጌይ ጋርቤ ቀጠብቲዞ ነደባዋ ነደባ አፍ ቄሕ ረንጂዋ ቄሕ አፈርቤ
መቃበቤ ዘይትረሰማ ዘይቲጠመስ ኩት ጋርዚዩ ጌይ ጋር በሕ ሀረሪያች
ታሪኽዚዩው ቃጠሩማ ዋቴ ዚወልዲ ወልዲሌ ዚታሪኽ ሰንሰለቤ ሑሉፍ
ዪልቤ ሃልይ ቤም ሀረሪ ጌይ ጋር ሀረሪያችሌ ዚታሪኽ አስጠዚዩንታ
ዪሎዛል::
ኩት ጋርዚዩ ጌይ ጋር በሕ ሀረሪያች ታሪኽዚዩው ቃጠሩማ ዋቴ
ዚወልዲ ወልዲሌ ዚታሪኽ ሰንሰለቤ ሑሉፍ ዪልቤ ሃልይ ቤም ሀረሪ ጌይ
ጋር ሀረሪያችሌ ዚታሪኽ አስጠዚዩንታ ዪሎዛል::
VI ) ሀረሪ ጌይ ጋር ሀረሪያችሌ ዚመሳ መንበርቲ አስጣ
(Symbols of Unity)
ሀረሪ ኡመት ዚ መሳ አሐድነት ዳይቤ መበርቲዞው ያርባዛል ጊዲር
አስጣች ኡስጡቤ አሐድዞ ጌይ ጋርንታ፡፡ ጌይ ጋር አሐድነት ዪግላዛል
መቼኼልዞቤ ኢላዋ መሳ መንበርቲ አሐድነት ያርባዛል አስጣንታ::
ጌይ ጋር ዲካ ፣ ዲገደግ ፣ ሑጡር ዳይቤ ዚቼኸሉቦ አሐድዞ
አሐዞሌ ፣ ዳይቤ ዲካው ፣ ዳይቤ ዲገደጉ ፣ ዳይቤ ሑጡሩ ቼኸሉማ
ጉዶር ዘማን ወቅቲሌ መሳ አሐድነት ዛሩቦ መሕዲጃ ጌይ ጋር ቹኹልዞ
ያራል:: ዪቤም አዪ ኡጋ ዪልጢዛል ሚሽ ኪም ጌይ ጋር ዚቦአሳ ሜገልቤ
“ጋራች” ባይቲቤ ዪከልሓል ጋርቤ ዛላቹም ቦኡ “አባታች” ባይቲቤ
የርገብጋሉ ! “ጋራች” ከሊማ ቢዝሐው አሐድነቱ ያራል አዞኩትሶ
“አባታች”ዪልዛል ቢዝሐው አሐድነቱ ያራል::
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ሀረሪ ጌይ ጋር ቼኸሎትቤ አባት አልታኑም አባታች ዳይ መሳ
አሐድ ነትቤ መሳ ኪልቲጥዋወሩ ኪልቲግዳደሩ መሳ ዳይቤ ዪነብሩቦዛል
ጃራችንተዩ ቢሳሎት ያራዛልኩትቤ አሐድ ሀረር አባት ያስቤ 3-5 ጌይ
ጋራች ዚለሐደማ መሳ ደድዋ ኪሕሊቤ አባቱ ዳይ ሞሸቤ ዪነብሩቦዛል
ዚ ዳይ አባትቲንታ:: ዪቤም ዚመሳ ዚዳይ መንበርቲ ሓልዋ መሐልቤም
መሳ አሐድነትቤ በለቹ: አሙታ: ባሓ: አፎቻ መሳ ሞሸቤ ጋርዚዩው
ዳይቤ ዪከፍቱማ ተስቲዋ ከፊቲው መሳ አሐድነትቤ ያሱራሉ::
ዪቤ ላአይሌ ዚሪኔው ሀረሪያች ጌይ ጋር ዚመሳ መንበርቲ
አስጦዞሌ ሚሳላችንተዩ::
VII) ሀረሪ ጌይ ጋር ሀረሪያችሌ ዚዘማኒያ በናንነት
(Symbols of Architecture)
ሀረሪ ጌይ ጋር ሆጂኩት ሳይንስዋ ቴክኖዎሎጂ ዘልናረቤው
ዘማንዋ ወቅትቤ ዚቼኸላ በናን ዲላጋ የኽኒማም ዲላገዞ ሆጂ ሳይንስዋ
ቴክኖዎሎጂበሕ ዪትዋፈቃል፤
ዪቤም ዘማኒያ ደርሲ አርቴክቸር
ዲላገበሕ ጌይ ጋር ባባችዚና ዚደለጉቦማ ጉዶር ወቅቲሌ ዪኒሩኩት ዛሹቦ
ኡጋውም ሆጂ ቴክኖዎሎጂ ደፍደፍ ባይቲ ኒፈርካና ቤሔርዞም ጌይ
ጋር አርክቴክት ዲላገዞውም ቡሉፕሪንት ዲላገዞዋ ተራአትዞው ሞረዱም
ዪትፈረካል ዪቤም ኢስሐድ ጌይ ጋርቤ ለአይቤ ቡሉፕሪንት ቢሳሎት
ሐፍቲሌ ዪኹንዛል ዘማኒያ ደርሲበሕ ጌይ ጋር ለአይቤ ዪትኼተልዛላቹ
መብሰልሌ አሽና
First Angle Orthographic projection አሐድታኝ ሩክኒ ኦርቶግራፍክ
ፕሮጀክሽንዋ ጌይ ጋር ተራኦት
Third Angle Orthographic Projection ሺኢሽታኝ ሩክኒ ኦርቶግራፍክ
ፕሮጀክሽንዋ ጌይ ጋር ተራኦት
Glass box theory ሀረሪ ጌይ ጋር ጊዛዛ ሰንዱቅ ኡሱጡቤ ዚትጌበለሳ
ሀረሪ ጌይ ጋር ሔጆት 3ቲ ሩክኒ ፕሮጀክሽንቤ
ጌይ ጋር ቡሩቅቲ (Isometric ቡሩቅቲ) (Oblique ቡሩቅቲ)
ጌይ ጋር አይሶሜትሪክ ሄጆትቤ
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ጌይ ጋር ኦብሊክ ሄጆትቤ
ጌይ ጋር ዋ ሩክኒያች (Angles)
ሀረሪ ጌይ ጋር ዲካ ቼኸሎት
ሀረሪ ጌይ ጋር ሚስጣራች (lines) Parallel (ሜጠቃንሜጠቅ ዘልቲናካ
ሚስጣራ)
Perpendicular (90ሩክኒ ዚትኒባበራ ሚስጣራ)
ዚጣበቁ (ዲገደግ ዳይ ዚተዩ ጌይ ጋራች)ሄጆት
አርክቴክተራል ጌይ ጋር ኡስጡዞ ቡሩቅቲ ዪቤላይ ዛሉ ዘማኒያ በናንነት
ደርሲው ቢሳሎት ጌይ ጋርቤ ቢሳሎት ቡሩቅቲዞበሕ ዱሙምሀረሪ ጌይ
ጋር ዚ ዘማኒያ በናንነት አስጠዚዩንታ
P 10
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7.9. የሀረር 99 ታሪካዊዉ መስጂዶችና በጣም
አስፈላጊ የሃገር ሃብትና ቅርስ
The Harar 99 Historical Masjids
and Significant Treasure
በተለያዩ የአለማችን ማህበረሰቦች በተለያዩ ወቅትና ጊዚያት፤
የተለያዩ የስልጣኔ ምንጭ የሆኑትን ቅርሶች ገንብተው ለአሁኑ ትውልድ
አድርሰዋል በነዚህም ለአብነት የሚጠቀሱት የባቢሎን : የኮንስታንቲኖፕል:
የቻይናዎች ግንብና የግብጻውያን ፒራሚዶች ለአብነት የተጠቀሱ እንጂ
ሌሎችም በርካታ ናቸው::
ይህ የታሪክ ዳሰሳና የጥናት መረጃ የማቀርብላችሁ በሃገራችን
ኢትዮጵያ በእስልምና ስልጣኔ ግንባር ቀደም ከሆኑት የመጀመሪያ
የእስልምና ጥሪን ከተቀበሉት ሃገራት በመጀመሪያ ዓለም አገራት
ተርታ የተሰለፈችውን የሀረር ከተማ ታሪክ የእስልምና ሃይማኖት
ከተቀበልችበት ማግስት የተሰሩት እድሜ ጠገብ አለምን ያስደመመ:
ዘመናትን የተሻገረው የኢትዮጵያ ሙስሊም ስልጣኔ ምንጭ ምዕተ
ዓመታትን ያስቆጠረ ከጥፋትና ከውድመት ተጠብቆ ለትውልድ ለታሪክ
ምስክርነት የበቃ:: የዛሬውን የኢትዮጵያ ሙስሊም ታሪክ ለሚክዱና
የሃሰት ታሪክ ለሚፈበርኩ የሚያስተምር ቅርሱ በመረጃነት የሚናገርና
እነዚህ መስጂዶች መሬቱ ላይ አሁንም አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ
የእስልምና እሴቶች ናቸው ::
በጥታዊዉ ጆጎል ግንብ ባማካኝ በ66 ሄክታር የመሬት ቆዳ
ስፋት የእስላማዊዉ ዋና መቀመጫና የከተሜው የስልጣኔ መዕከል
ላይ ሰነድ እንደሚያሳየው በአላህ[(ሱወ) ከሁሉም ነገር የጠራው ጌታ]
99 ስሞች (አስማኡልላሁ አልሑስና) በዚህ መጠንና ብዛት በሀረር
መስጂዶች ተስርተዋል:: በዚህ ያህል ቆዳ ስፋት እጅግ ብዛት ያለው
መስጂድ በአለማችን ከተሞች ሀረርን ብቸኛ ከተማ አድርጓታል:: ይሁንና
በተለያዩ ምክኒያቶች እኤአ 1887 ቀጥሎም 1928 በጣሊያን ወረራ
ዘመን ለመንገድ ስራ ወዘተ ምክኒያቶች 17 መስጂዶች ጠፍተው እኤአ
2006 በUNESCO ከሀረር ጆጎል ጋር የተመዘገቡት የመስጂዶች ብዛት
አጠቃላይ 82 ናቸው::
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ሀ)

የሀረር ጥንታዊዉ እድሜ ጠገብ መስጂዶች ስም
1] ዲን አጎበራ
2] አው መሽሐድ
3] ጃሚ መስጂድ
4] አው አንሳር
5] አህመድ ነጋሽ (ለሃባሻው ንጉስ ለእስልምና በለዉለታ በህይወት
እያለ በስሙ የተሰራለት መስጂድ)
6] አው አባዲር
7] ኢናይ አቢዳ
8] ጀበርቲ ኢስማኢል
9] አባዲር ሼኽ ኡስማን
10] አው ሼኽ ሺሊያ
11] ኢማምመርዲን (ኡመር ዲን)
12] ሸሪፍ መልታን
እናም ሌሎች
ለ) ጥንታዊዉና የጁማ ሰላት ይሰገድበትና የጁማ ኹጥባ ይደረግበት
የነበሩ መስጂዶች
1] ዲን አጎበራ
2] አው መሽሃድ
3] አው አንሳር
4] ጃሚ መስጂድ
5] ኸዚር አቦኝ
6] ኢማም ኡመር ዲን
ሐ) በታላላቆች እንስት ሃገር በቀል ምሁራን ስም የተሰየሙ መስጂዶች
1] አይ አቢዳ
2] ሲቲ አለዊያ
3] አይ አሚራ
4] ሲቲ አይሻ
5] ሲቲ ሳራ መስጂድ
6] አይ ኩሊያ
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መ) በመልካም ስራ በሰሩ አሚሮች ስም የተሰየመ መስጂዶች
1] አሚር አባዲር
2] አሚር ማያ
3] አሚር አብዳል
4] አሚር ኑር
5] አሚር አብዱሸኩር
6] አሚር አብዱከሪም
7] አሚር አብዱላሂ
የመስጂዶች አሰራር በአካባቢው በሚገኝ ቁሳቁስ ሃሺ ኡን
(ድንጋይ) ዛፍ እንጨት በራሳ ( አፈር) በግባትነት ተጠቅመዎል ::
በሀረር የተገነቡት መስጂዶች አብዛኛው ከሀረር ጌይ ጋር
ሀረሪ (በሕላዊ ቤት) ተመሳሳይነት አላቸው እነሱም ደርቢ እንልጪ
(በእንጨት) የጣሪያ ክዳን የተሰራ ሲሆን : መስኪዶቹ ጣቄት (በግርግዳ
ላይ የመጸሐፍ ማስቀመጫ) አላቸው:: አዛን ወደሚደረግበት መወጣጫ
ደረጃ (ሚርካብ) አላቸው:: የሀረር ጃሚ ሙስጂድ በከተማው በወቅቱ
ትልቁና ብዙ ሰው መያዝ የሚችል አው አባዲር: ኢማም አህመድ
ሌሎቹም ታዋቂ በኢማምነት አሰግደውበታል እድሜው ከ1000 በላይ
ይገመታል፤ በመጀመሪያ አንድ ሚናራ ሳለ ከግዜ በኋላ 2ኛው ሚናራ
ተሰራለት:: ለኢማም አህመድ መታሰቢያ መቃም ሲኖረው በጁማ ኹጥባ
የሚደረግበት [ሚህራብ] በእንጨት የተሰራ የዲን ትምህርት ማስተማሪያ
መቆሚያ ቦታ ይህ የእንጨት ስራ በጃሚ መስጂድ የሚገኘው የረጅም
እድሜ በመጀመራዎቹ ተርታ የሚገኝ ነው:: አሚር አብዱላሂ የጁማ
መስጂድን በማስፋፋት በተለይም ዛሬ ሴቶች የሚሰግዱበት በር መግቢያ
በኩል አሚር አብዱላሂ መሬት ጨምረው ያሰፋፉት በሳቸው ዘመን
ነበር::
አሚር አብዱሸኩር 1783-94 እኤአ በባሌ ኑር ሁሴን መስጂድ ገንብተዋል
[the Nordic African in.] በተጨማሪም አሚር አብዱሸኩር - በሳር አምባ
- በልዩ አምባ በሚባሉት ቦታ በሰሜን ሸዋ መስጂድ ገንብተዋል [Baሀru
Tafla : history of galla and kingdom of shawa]

-151-

ዚታሪኽዚኛ በስማ

በሐረሩ አሚር አብዱላሂና በአፄ ምኒልክ በ1887 እኤአ በጨለንቆ
ጦርነት ማግስት ዓፄ ምኒልክ በሀረር ፈረስ መጋላ የነበረውን ሼኽ
በዚኽ መስጂድ አፍርሰው ቤተ ክርስቲያን ለወጡት ለዚህም ከፍተኛ
አስተዎጾ ያበረከቱት ሁለት ኢጣልያዊያን ናቸው እነሱም Girolam
Ricci እና Robecchi Bricchelti በምኒሊክ ትዛዝ በዲማሚት መስጂዱን
በማፍረስ የጣሪያውን ጉሉላቱን በእንጨት ህንፃውን የገነቡና ለምኒሊክ
የሰሩ ናቸው [the Nordic African ins.]
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7.10. የሀረሪ በሕላዊ የሴቶች ጌጣጌጦች
(ሀረሪ ኢንዶቻች ዚነት)
Harari Traditional women’s
Jewelry (Ornaments)
በኑረዲን አብደላ
የሀረሪ ማህበረሰብ የታላላቅ በሕላዊና ጥንታዊ የእደጥበብ ባለቤት
ውስጥ አንዱ የሀረር በሕላዊ ጌጣጌጦች ነው:: የሀረሪ የእደጥበብ
በሕላዊ ጌጣጌጥ ስራ እጅግ ጥንታዊ እንደሆነ ይነገራል:: እያንዳንዱ
በሕላዊ የእደጥበብ ስራ: ሞያውና ስራው በጾታ ይለያል:: ለምሳሌ
- የሀረሪ ስፌት ስራን የሚሰሩት ሴቶች ናቸው
- የሀረሪን ጌይ ኮሎይታ ( በሕላዊ ቆብ) የሚሰሩት ሴቶች ናቸው
- የሀረሪ የሸክላ ስራን የሚሰሩ ሴቶች ናቸው
- የሀረሪ በሕላዊ ጌጣጌጦችን ከወርቅ ከብርና ከነሐስ ወዘተ
ማዕድናት የሚሰሩ ወንዶች ናቸው :: እንዲሁም የእንጨት ስራና የቆዳ
ስራ በወንዶች ይከወናል:: በዚህ ጽሁፍ ይዤ የማቀርብላችሁ "የሀረሪ
የሴቶች በሕላዊ ጌጣጌጦች ስራ" (ሀረሪ ሰያቅ ዲላጋ) ይሆና::
የሀረሪ የሴቶች በሕላዊ ጌጣጌጦች ለመስራት በግብአትነት
የሚጠቀሙበት ጥሬ መአድናት (ወርቅ ፣ ብር፣ ነሐስ እና መዳብ
እንድሁም ብረታ ብረት) በተጨማሪም የዝሆን ጥርስ (አጅ) : የከርከሮ
ጥርስ (ቆያ) ፣ ያቁት (በበሕር ውስጥ የሚገኝ መአድን) ፣ ፊዝ ፣ ሰበሕ
ኡን (ከከበረ ድንጋይ ባለ ቀለማት) እንዲሁም አምባር (በለ ማዓዛ ጨሌ)
ዛጎል እና ጨሌን ያካተቱ ናቸው:: የበሕር ውስጥ መአድናትን ሀረር
የምታገኘው ከዘይላ ፣ ከቢርበራና ከሙቃዲሾ በዙሪያዋ በሚገኙት የበሕር
ጠረፎቻቸው ነበር::
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በሀረር ጥንታዊዉ ከተማ የዚህ በሕላዊ የሀረር የሴቶች ጌጣጌጦች
በብዛት ይመረትበት የነበረ ሰፈር (ሰያቃች ቶያ) በመባል ቢታወቅም
የዛሬው በድሪ በሪ የመአድናትና የብረታብረት እድጥበብ ሰፈር በመሆኑ
የሰፈሩ ስም (ሳኒእ ቶያ) የሙያተኞች ሰፈር በመባል ይታወቃል::
እነዚህ የእደጥበብ ባለሙያዎች ጌጣጌጦችን ለመስራት የሚከተሉት
መገልገያ መስሪያዎች ከግቢያቸው (ከመስሪያ ጓዳቸው) አይጠፉም
እነሱም
መዶሻ -መቀስ- ሰሊጥ ናር (አሲድ) -የብረት ሳፋ - ሞረድ - ብልቃጥ
- ማጉያ መነጽር - የብረት መጋዝ - ከልባ (የብረት መቆንጠጫ) -ቀረባ
(የብርት መያዢያ -ትልቅ ምሳር - የብረት መቁረጫ ምሳር - መቅናጢስ
( ማግኔት) -ኢሳት ሐዋራ (አየር ግፊት ያለው እሳት) ወዘተ ጥቂቶች
ናቸው::
በሀረር ማህበረሰብ የብረታብረት ጌጣጌጥ መአድን ሰራተኛ ወይንም
ባለሞያ በሀረሪ "ሰያቅ" ይባላል:: ይህንን በሙያ የሚሰሩ ደግሞ "ሰያቅ
ዲላጋ" በመባል በማህበረሰቡ አገልግሎት በመስጠትና የተለያዩ በሕላዊ
ዘመን ተሻጋሪ ልዮ ልዮ ጌጣጌጦችን ከትውልድ ወደ ትውልድ ተሻጋሪና
ዛሬ የሀረሪ ጌይ ቀሐት ልጃገረዶች (ወሐቻች)፣ (አርዳሌ)፣ (ጉድጉዳ)
በተለያዩ በአላትና ከህፋያ ፣ አበቃራ ፣ ቀለም መስበር (ቁርአን ሙሉ
በሙሉ ቀርተው የጨረሱ) የሙሽርነት (በለቹ) ጊዜና ቀን አምርውና
ደምቀው እንደጨረቃ ፋካ ብለው የሚታዩት በዚህ በሀረሪ በሕላዊ ጌጣጌጥ
ምርጥ ሥራ ነው::
የሀረሪ የሴቶች ጌጣጌጦች (ሀረሪ ኢንዶቻች ዚነት) የጌጣጌጦች ስም
አይነት
*** በግንባር የሚደረጉ ጌጣጌጥ
- ቀርማ
- ዘርገፍ
- ሲያሳ
- ወስፊ ሹሉም
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*** በአንገት የሚደረጉ ጌጣጌጥ
- ላዚም
- ሙሪያ
- መሳዲቃ
- ቻህ ቻህ -ዱቃ
- አስሊ
- ሹንዱድ
***በአንገት የሚንጠልጠሉ ጌጣጌጥ
- ወቅሪ
- ዊጅ ወቅሪ
- ወቅሪ ሙዝ
- ቀርጣስ
*** በጆሮ ላይ የሚደረጉ ጌጣጌጥ
- ጪላል ሞት
- ሽምሺያ
- ኡዙን ቢጢ ቢልቢላ
- ቀሮፍላ
- ሚዱ ቢልቢላ
*** በአፍንጫ ላይ የሚደረግ ጌጥ
- መጥሉማ
*** በእጅ ላይ የሚደረጉ ጌጣጌጥ
- ጣፊያት
- አምባር
- ሱመልፋር
- ጌይ ጡምጡም
- ሻንኼት
*** የእጅ ቀለበት ጌጣጌጥ አይነትና ስም
- ፊዝ መኽተር
- ፊት ሚክፋች መኽተር
- አው መኽተር
- ፌይሩዝ መኽተር
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- ሰበሕ መኽተር
- ኩቱብ መኽተር
- ደበል መኽተር
Ingrid Langerak የተባሉ የኔዘርላንድ ወይዘሮ በኢትዮጵያ
ከ35 በላይ እኤእ 1963-98 በመቆየት የተለያዩ የኢትዮጵያ ጌጣጌጦችን
በማሰባሰብ እና ለአውሮፓ ለሽያጭ ከሚያቀርቡት ጌጣጌጦች የሀረሪን
በሕላዊ ጌጣጌጥ ስብስብ እና ለአውሮፓ ገበያ በስፋት አቅረበዋል
--- ጹሑፉ ዋቢ የተደረገበት
-Ingrid Langerak collection
-መፍቱህ ዘከሪያ 2000 ዓል
-አሚር አሊ አቂል 1999ዓል
-ሀረር በሕል ቢሮ "አዳ ቁራስ ኢንቬንተሪ " 2008 ዓል
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7.11. የቆዳ ሥራ በሀረሪ ማህበረሰብ
Tannery Traditional Harari
handicraft
በኑረዲን አብደላ
የሀረሪ ማህበረሰብ የእደጥበብ ሥራዎች ውስጥ አንዱ የቆዳ
የእደጥበብ ሥራ አንዱና ዋነኛ በሕላዊ መገለጫ ሲሆን በዚህ የእደጥበብ
ሥራ ምርት አብዛኛው የግብርና ስራ ያለ ቆዳ ምርት እገዛ የግብርና እርሻ
ስራ ሊከናወን ፈጽሞ አይችልም:: የቆዳ ሥራ በሀረሪዎች ልዩ ሞያና ሥራ
በመሆኑ ብዙ የቆዳ ባለሙያዎች በዚህ እደጥበብ እንደተስማሩ የተለያዩ
የታሪክ ሰነዶች ይጦቁማሉ:: የቆዳ ምርት ውጤቶች በግብርናና በጽሁፍ
(ጥንታዊ የብራና) ጹሑፎች በብዛትና በጥራት የሚመረትባቸው እንደ
ሀረር ባሉት ሀገሮች የቆዳ የእደጥበብ ባለሙያዎች በብዛት እንደነበሩ
በዚህም በሀረር የቆዳ ሥራ ምርት በአራት አበይት አገልግሎቶች
ይከፈላሉ:: እነሱም 1)በግብርና ሥራ አገልግሎት 2)ለጽሁፍ አገልግሎት
3)ለቤት አገልግሎት 4) ለጦር ሜዳ አገልግሎቶች ይጠቀምባቸው ነበር ::
በሀረሪ ማህበረሰብ ከሚመረቱ የሚከተሉት የቆዳ ምርቶችን ጢቂቶቹ
*** ብራና ቆዳ ***
ይህ የቆዳ አይነት ከፍየል ቆዳ ሲሆን አገልግሎቱ ለጥንታዊ
የእጅ ጽሁፍ (ቁዱስ ቁርአን) መጸሐፍ ለመፃፍ የሚጠቀሙበት የቆዳ
አይነትና አሰራር ነው:: የፍየል ቆዳ ብራና ስራ ለመስራት የቆዳው
ውፍረት መካከለኛ ሲሆን ቀለም ለመቀበል ይችላል፤ በአንደኛው ገጽ
ሲጻፍ ወደ ሌላኛው ቀለሙ አይሰርፅም (አያስተላልፍም) በተጨማሪም
በቀላሉ ይሰመራል በቀላሉ ለመገላበጥ ሙቹ ነው:: ጥንታዊው የቆዳና
የብራና ንግድ በዘይላና በበርበራ ወደ መካከለኛ ምስራቅ የንግድ ቀጠና
ይሻገር ነበር፤ በ19ኛው ክ/ዘመን የአውሮፓ ነጋዴዎች ወደ ሀረር ሲገቡ
ንግዱ የቆዳ ንግድ በግሪክ ነግዴዎች Mark Dalentzas እና ወንድሙ
Rhigas በ1898 ከሀረር የጥጥና የቆዳ ምርቶችን ወደ አውሮፓ ይነግዱ
ነበር [The Nordic A.In]
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በሀረሪ ማህበረሰብ የሚመረቱ የቆዳ ምርት ውስጥ አንዳንዶቹ
የሚከተሉ ናቸው
መጠን (የቆዳ ገመድ)
ጉርቦት (አህያ ላይ ተጭኖ ምርት ማመላለሻ)
ሲጃጃ (የሰላት መስገጃ ምንጣፍ)
ሞት መጎለብ (ስፌት መሽፈኛ)
ዳረት ጎጋ (ትላልቅ ስፌት የተሸፈነ)
ከረቡ (የተለያዩ ከበሮች)
ደፍ (የሙዚቃ መሳሪያ)
ከቢር ቄጠል (የመምህር አለንጋ በቆዳ)
አሩዝ ቄጠል (የሙሽራ አለንጋ)
ኪታብ ጀልዲ (መጽሐፍ የተበየደበት)
ጌይ ኩቱብ ኪታባች (የብራና ጹሑፎች)
ጎጋ ዱፋን (የጠፍር አልጋ)
ሺብሪያ (የጠፍር ወንበር)
ባራ ጎጋ ወንጥፍ ( የበሬ ቆዳ ምንጣፍ)
ሲፍ ጋር ( የሴይፍ ማስቀመጫ)
ጩቤ ጋር ( የጩቤ ማስቀመጫ)
አግሪ (ጋሻ በአውሬ ቆዳ )
ሒርቃት (ውኃ ማስቀመጫ ኮዳ)
ጂራብ(ጫትና ፍራፍሬ ምርት ማመላለሻ ኬሻ)
ጅብራ (የእቃ መሸከሚያ)
መጦራ (ልጅ ማዘያ)
ወናፍ (እሳት ከሰል መንፊያ ስልቻ)
መንጀኒቅ (ከዛፍ ላይ ተወጥሮ ድንጋይ መወርወሪያ መሳሪያ )
እናም ሌሎችን ያካተተ ነበር ::
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8. ታዋቂ ሰዎች
8.1. ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ
(The Hakel of Harrar)
The Hakel of Harrar Sunday November 5, 1905 The Washington Times, USA

ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ የሀረር ከተማ የእስልምና ጉዳይ የሀረር
ከተማ መስተዳደር የዲዋን ሹም በመሆን ያገለገሉ ከመሆናቸው በላይ
አያሌ ለአገር የሚጠቅሙ ተግባራት ያከናወኑ የፖሊቲካ ስው እንደነበሩ
ይነገራል [የሀረሪና የሀረር ከተማ ታሪክ አብዱላሂ ሼኽ አህመድ ቡህ
ገፅ 155] ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ በሀረር ማህበረሰብ ዘንድ የተከበሩና
የታወቁ ሰው ነበሩ:: በአገር ውስጥም ሆነ በአለም አቀፍ ፖለቲካና
ዲፕሎማሲያዊ ስራም የተካኑና ጫና ፈጣሪ አንደበተ ርቱእ ሰው ነበሩ::
ዓፄ ሚኒልክ ሀረርን ከተቆጣጠሩ በኋላ በአካባቢው ያለውን የፖለቲካ
በማህበረሰቡን የሚነሱትን ጥያቄ ለማርገብ ምላሽ ለማድረግ ሐጂ አብዱላሂ
አሊ ሳዲቅና ሐጂ አህመድ አቦኝ የአማረኛ ቋንቋን መፃፍና ማንበብ
በማስተማር በሃገረ መንግስት ግንባታና በቢሮክራሲው የጎላ ተሳትፎ
ኢንዲያደርጉ ምቹ ሁኔታዎችን አመቻቹላቸው:: በተፈጠረውም እድልና
ችሎታ ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ ለከፍተኛ ስልጣንና ሃላፊነት በቁ፤
ለስራውም በቂ እውቀትና ችሎታ ስለነበራቸው በሀረር የዲዋን ሹምና
ረኢስ አል ሙስሊም አል ሀረር የሚል ማዕረግ ሲያጉኙ በኢትዮጵያ
ሃገር ግንባታ በውጭ ጉዳይ ግንኙነት ተግባርና በንግድና በአለም አቀፍ
ዲፕሎማትነት የራሳቸውን የጎላ አስተዎጾ ለማበርከት የቻሉ ሀረሪ
ናቸው::
በዚህ መሰረት እኤአ በ1904 የዓፄ ሚኒሊክ መልክተኛ
በመሆን በአቶ መሸሻ ወርቄ መሪነት ወደ ቱርክ መንግስት ዋና ከተማ
ኮንስታንቲኖፕል እና ወደ ፍልስጤም (ጀሩሰላም) በመሄድ የዲፕሎማሲ
ተግባር አከናውነዋል [የሀረሪና የሀረር ከተማ ታሪክ ገፅ 155]
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በወቅቱ በእየሩሳሌም የኢትዮጵያ መንግስት እና ህዝብ
በፊሊስጤም ግዛት ኢየሩሳሌም በሰለሃዲን አዩቢ አስተተዳደር ዘመን
በኢየሩሳሌም የማምለኪያ ቤተክርስቲያን በመመስረት የረዱ እንደሆነ
ይነገራል፤ ቤተክርስትያኑ ባለቤትነቱ የኢትዮጵያ የሆነውን ግብፆች
በየግዜው የይገበኛል ጥያቄ እንዳያነሱ የኢትዮጵያ መንግስት ነገስታት
በሚችሉት አቅም በየግዜው ወደ አካባቢው መልክተኛ እየላኩ ንብረቱነቱ
የኢትዮጵያዊያን እንደሆነ ግብፆች እንዳይወስዱባቸው ክትትል ያደርጉ
እንደነበረና የሃጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ የእሩሳሌም ጉዞም አንዱ ይህ
ጉዳይ ነበር::
ስለ ሃጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ ለሃገራቸው ያበረከቱት አስተዎጾ
የሚከተልውን መረጃ ማወቅ ተገቢ ይሆናል
ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ በሀረር ከተማ ተወልደው ያደጉና
በሀረር ህዝብ ዘንድ የተከበሩና የተወደዱ ሀረሪ ናቸው:: እድሜያቸው
ለትምህርት ሲደርስ ቁርኣን ጌይ በመግባት ቁርኣን እና አረበኛን ቋንቋን
የቀሰሙና በዘመኑ የትምህርት መአከል እውቀታቸውን ያዳበሩና በኋላም
እውቀታቸውን ለማሻሻል በተለያዩ ቦታዎች የተማሩ ብዙና ከፍተኛ
የማንበብ ልምድ እንደነበራቸው የግል ሂይወታቸውን የፃፉ ጸሐፊያን
ይተርካሉ:: በዚህም ሐጂ አብዱላሂ በነበራቸው እውቀትና ጥበብ የሀረር
ከተማ መስተዳድር የዲዋን (የመሬት ይዞታና የርስት አስተዳደር እንዲሁም
ከርስት ሽያጭ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች መስሪያ ቤት ) ሹም በመሆን
ያገለገሉ ሲሆን በተጨማሪም አያሌ ለሃገር የሚጠቅም ተግባር ያከናወኑ
ምርጥ ዲፕሎማትና ፖለቲከኛ ነበሩ :: ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ
የሀረር ከተማ የዲዋን ሹም በመሆን እኤአ ከ1889-1909 አገልግለዋል
በዚህ አገልግሎታቸው “ረኢስ አል ሙስሊም አል ሀረር” የሚለውን
ማዕረግና ስልጣን (የሙስሊም ህብረተሰብ የሃይማኖት ተጠሪና መሪና
ባለስልጣን) ለማግኘት ሁለተኛው ሀረሪ ናቸው ከእርሳቸው በፊት ሐጂ
ዩሱፍ በርኸድሌ የዲዋን ሹም ሆነው አገልግለዋል::
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ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ የተዋጣለት ዲፕሎማት ስራ እኤአ
1887 በኋላ በአፄ ሚኒሊክ እና በአሚር አብዱላሂ መካከል እርቀ ሰላም
እንዲወርድና የሀረር ህዝብ ማንነቱ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንደማይገቡ
በማደራደር በሚስጢር አሚር አብዱላሂ ከተሰወሩበት የሶማሌ ክልል
በማምጣት ሸዋ በመውሰድ እርቅ እንዲወርድ ትልቅ ድርሻ አበርክተዋል::
ሐጂ አብዱላሂ አሊሳዲቅ የትዳር ባለቤታቸው የአሚር አብዱላሂ እህት
ዜይነባ ሙሑመድ አብዱሸኩር በመሆናቸው የበለጠ በእርቀ ሰላሙ የጎላ
ድርሻ አበርክተው ተሳክቶላቸዋል::
በአለም አቀፍ ደረጃም የአፄ ሚኒሊክ መልክተኛ በመሆን
በመካከለኛው ምስራቅና በአውሮፖ እስከ አሜሪካ አዳርሰው ቤሄራዊ
ሃገር በመገንባት (Nation building) የተሰጣቸውን ግዳጅ የተወጡ ሀረሪ
ኢትዮጵያዊ ናቸው::
ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ እኤአ በ1904 ከአቶ መሸሻ ወርቄ ጋር
ወደ ቱርክ ዋና ከተማ ኮንስታንቲኖፕል እንዲሁም በፍልስጤን ምድር
ጀሩሳሌም በተለይም በእየሩሳሌም የሚገኘውን ንብረትነቱ የኢትዮጵያ
አብያተክርስቲያን የሆነውን ዲሬሱልጣን ገዳማት ለማስመለስ ትልቅ
አስተዋጾ አበርክተዋል::
The Hakel of Harrar (ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ) Sunday November
5,1905 The Washington Times , USA
እኤአ በ1905 በኖቬንበር 5 ከላይ በዋሽንግተን ታይም ያስነበበን
በኒዎርክ ከተማ የአጤ ሚኒልክ መልክተኛ በመሆን ያቀረቡት ስጦታ
ለአሜሪካው ፕረዘደንት ሩዝቬልት ይህንን ዘገባ የዘገበው The Washington
Times የተባለው ዘጋቢ ከቀለም (ጡቁር) ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ
ጫማ ተጫምተው እንደማያውቁ አድርጎ የተሳሳተ በጥላቻ ጥላሸት ሲቀባ
በጹሁፉ የቀረበውን ማስታወል እንችላለን:: ዘጋቢው የተሳሳተ የጥላቻ
ዘገባ መሆኑን የምንረዳው አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ ከአሜሪካ ጉዞ በፊት
ሐጅ ለማድረግ እንዲሁም በመካከለኛው ምስራቅ እና አውሮፖን ጉዞና
ጉብኝት አድርገዋል እነዚህ ሁሉ ስፍራዋች ተጫምተው ተውበው ነበር
የሚጓዙት ባለ ሃብት ስለ ነበሩ::
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አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ ሃብታም የተትረፈረፈ ኑሮ የኖረ ሃብታም ስው
ነበሩ:: ሀረር ሳለ ከህንድና ከመካከለኛ ምስራቅ በሃብት ብዛቱን የፈለገውን
ያስመጣ የነበረ ቱጃር ሰው ነበሩ:: ይህ ቱጃር አብዱላሂ በሀረር ትልቅ
በሳምንታት የሚቆጠር ሰርጎ ሀገሩን ጉድ አሰኘ ሀረሪዎች ለዚህም አንድ
ስንኝ ቋጠሩ እንዲህ ይባላል
“በለቹ አሾጊር አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ ኩት
አላሾጊር ከቢር ሐሚድ ኩት” ትሩጋሜው
“ከሰረጉ አይቀር እንደ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ አይነት
ካልሰረጉ ከቢር ሐሚድ አይነት”
ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ በተለያየ ግዚያት እና ወቅት ትዳር
የመሰረቱት ከአምስት ሴቶች ጋር ትዳር መስርተዋል:: በትዳር የተጋቡት
ሚስቶቻቸው ስም ዝርዝር
1
2
3
4
5

-

ፋጡማ ሰሞድ
ዘይነባ መሐመድ አሊ አብዱሸኩር ( የአሚር አብዱላሂ እህት )
ሳዲያ መንሱር
ፋጡማ አቦከር
ኢናይ ጠርሱማ አሰቦታ

አግብተው በርካታ ልጆችን ወልደዋል ከወለዳቸው ጢቂቱ በእኔ
እጅ የሚገኝው የሚከተሉት ስም ዝርዝር
1
2
3
4
5
6

-

አቦበክሪ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ
ከዲጃ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ
አሻ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ
ቀመሮ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ
አዱስ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ
ዘቢዳ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ
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ፎቶ 12አብዱላሂ ሳድቅ(በስተቀኝ) ልጅ እያሱ(የተቀመጡት)

ስለ ሐጂ አብዱላሂ አሊሳዲቅ አሟሟት በተመለከተ በፖለቲካ
ሹኩቻ በተፈሪ መኮንን(ኃ/ሥላሤ) እና በልጅ ኢያሱ ( አቤቶ) ወጣት
መስፍን መካከል በተፈጠረ ክፍፍል የአብዱላሂ አሊ ሳዲቅከልጅ ኢያሱ ጎን
በመቆም ብዙ የፓለቲካ ጫና ፈጣሪና አማካሪም ናቸው:: በተለይም በሀረር
በብዛት የተሾመው ሹመኛ በሚኒሊክና በራስ መኮንን የእስልምና በሕልና
እምነት የማያውቁ ነበሩ ይህንን ለማስተጋበር ከወሎ ሙስሊም ሹመኞች
የእስልምና ምሁራን ለማምጣት [የሀረርጌ ግዛት ማደላደል እንደታቀደ
ቃላቸውን ጎርነን አድርገው ልጅ ኢያሱ ተናገሩ “ወልደ አማኑኤል :
ተክለሐዋሪያት አጫጭሮች ሰዎች በሉ እንግዲህ በሀረር ጠቅላይ ግዛት
ውስጥ ሹመት እንዴት እንደሚደላደል በፍጥነት አሰናዱልኝ የእስላም
ሐገር ነው ተሸዋሚ ተወሎም እስላሞች እያስመጣሁ እሾምበታለሁ::”
ኦቶባዮግራፊ (የሕይወቴ ታሪክ) ገጽ 273]::
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ከላይ እንዳየነው ሪፎርም አስተዳደር ለመመስረት ልጅ እያሱ
ስራ ጀመሩ::[የሀረርጌ ግዛት ድልድል እንደተጀመር:: የሀረርን ግዛት
ከውጋዴን በቀር ባውራጃዎች በወረዳዎች በቀበሌዎች እየከፋፈልን
አደላደልነው:: ልጅ ኢያሱ ለሹመት የመረጣችውን ሰዎች ከአብዱላሂ
አሊ ሳዲቅ ይቀርብላቸው ነበር ደጃዝማች ጉግሳ አሊ ፣ ፊታውራሪ ሰይድ
፣ፊታዉራሪ ሥራ ብዙ፣ ፊትዉራሪ ዘለለው ፣ ቀኛዝማች አቡበከር ዲንጎ
፣ ሌሎቹም ናቸው :: እንደ ላይኛው ገጽ 274-275]
በዚህ በሹመት ድልድል ስራ በቀጥታ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ በነ
ተፈሪ መኮንን በጠላትነት ተፈረጅው ለመጠፋፋት ቂም ቀን እነተፈሪ
ይጠብቁበት የነበረው አንደኛው ምክኒያት ሲሆን ሌላው በነአብዱላሂ አሊ
ሳዲቅ ውድቅ ያደረጉት የራስ መኮንን ሃውልት በፈረስ መጋላ አደባባይ
ላይ ይቁምላቸው የሚለውን ልጅ ኢያሱም የአብዱላሂ አሊ ሳዲቅ
ምክር ተቀብለው ሃውልቱ እንዳይተከል አስደረጉ [ተክለሐዋሪያት ፈረስ
መጋላ ላይ የራስ መኮንን ሐውልት ለመትከል አስቤ ገንዘብ ለማዋጣት
ብዙ ሰዎች እንደተጻፉ ነገርካችው:: ልጅ ኢያሱ በቁጣ አይነት ተናገሩ
አያስፈልግም ! ከሱ የሚበልጡ ስንት ሰዎች እነ ራስ ዳርጌ : እነራስ
ጎበና እያሉ ለሱ ሐውልት መትከል የተገባ አይደለም:: እኔም በለዘብታ
አስረድኃቸው ...ራስ መኮንን ባቀኑት አገር ላይ መታሰቢያ ቢደረግላቸው
ጥሩ ነው አልኳቸው:: ልጅ እያሱ የባሰውን ተቆጡ አያስፈልግም አልንህ
እኮ ! አሉ:: እንደ ላይኛው ገጽ 221]
ልጅ ኢያሱ የሀረርን ህዝብ እና እምነቱን በሕሉን ጭምር
በጣም አድርገው ይወዱት ነበር ከመውደዳቸው የተነሳ የቤተክህነት እና
ቀሳውስት የፈለጉትን ያድርጉኝ በማለት በሀረር በእስልምናው መዲና
ልጅ ኢያሱ በድፍረት እንደ ሀረሪዎች የእስልምና አለባበስ በመልበስ
በየአደባባይና በመስጂዶች መታየት ጀመሩ [አንድ ቀን ልጅ ኢያሱ
ወደ እኛ ሲመጡ ሥራ መያዛችንን አውቀዋል ልጅ ኢያሱ እንደ አደሬ
ስላሞች ለብሰዋል :: እራሳቸው ላይ ቆብ ደፍተዋል ዙሪያውን በጥምጥም
ሸፍነውታል:: ከመቀመጥ በፊት ልብሳቸውን አመቻቹ ጠየቁን እስቲ
ልብሴን እዩልኝ አምሮብኛል አሉ?
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ፊተውራሪ ወልዴ አማኑኤል አስተዋለና መለሰላቸው ልብሱ
የጠዳ ሃር ነው:: ነግርግን ቢቀርብዎ ይሻል ነበር አላቸው:: ስለምን ?
አሉ ስለዚህ ነው እኮ ሰልመዋል እየተባለ የሚወራው:: ገጽ 275 : እንደ
ላይኛው]::
በዚህም የተነሳ ብዙ ሀረሪዎች እና ሱማሌዎች እንዲሁም
ወዳጃቸው አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ እስከ መጨረሻው ከልጅ ኢያሱ ጎን
በመሆን ብዙ እገዛ በማድረግ እንደተዋደቁ እንደተገደሉ ይነገራል ይህንን
በተመለከተ የ20ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ በገፅ 157 የሚከተለውን ዘግቧል
[“መስከረም 29/1909 ዓል (እአአ 1916) ደጃዝማች ባልቻ ሰኞ ጠዋት
የሸዋ በርን አስከፍተው ወደ ከተማው ገቡ:: ከተማውም ተሸብሮ ነበር::
ደጃዝማች ባልቻ ከሰባት ዓመት በፊት የሀረርጌ ገዢ ስለ ነበሩና ህዝቡ
ስለሚያውቃቸው ክርስቲያኑ ህዝብ አክብሮ ተቀብሎ ተከተላቸው::
ቀኛዝማች እምሩም ከተማውን ለመያዝ አስቀድመው ገብተው ነበረና
ከደጃዝማች ባልቻ ጋር ተቀላቀሉ:: ደጃዝማች ባልቻ ፈረስ መጋላ በሚባለው
ስፍራ ደረሱና ከተማውን ለማረጋጋት ባለህበት እርጋ አይዞህ ብለው
ዓዋጅ አስነገሩ:: ልጅ ኢያሱ የጦር መሳሪያ ያደሉት ሱማሌ ለመዋጋት
ስለ ፈለገና ክርስቲያኑን መግደል ስለ ጀመረ አምስቱ በር እንዲዘጋ
አደረጉና ዓመፀኛውን ውጉት ብለው አዘዙ:: በዚህም ጊዜ 561 ሱማሌ
በየበሩ በጎራዴና በጩቤ ተገደለ::”] ከላይ በተጠቀሰው ግዲያ ውስጥ ሐጂ
አሊ ሳዲቅ እንደሞቱ ይነገራል ይህ ቀን የአረፋ በአል ነበር በዚህም
የተነሳ ሀረሪዎች ይላሉ “ ላም አረፋ” ሰው ሳይሆን ላም የሚታረድበት
ያድርግልን እያሉ የሚያስታውሱት::
ሌሌች ደግሞ ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ የተገደሉት በአፄ
ኃይለስላሴ እጅ እንደሆነና በለ ማዕረግ የባላባት ካባ ላይ የካባው ቁልፍ
በሳይናይድ ተመርዘው እንደሞቱ ይነገራል
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8.2. አው አህመድ አሊ ሻሚ
Veteran Ethiopian scholar June
27 / 1968 The Ethiopian Herald
በሀረር ጥንታዊዉ ከተማ የተወለዱና ይኖሩ የነበሩ ሀረሪ
ናቸው፡፡ እኚህ ሰውዬ Antiquarian, Historian, geologists, Author
and Scholar. በጥቅሉ የሀረር ትልቁና ምርጥ ምሁር በማለት The
Ethiopian Herald እኤአ June 27 /1968 በፃፈው ዝርዝር ዘገባ
ያስረዳል:: እኚህ ሊቅ በሀረር ከተማ እጅግ ጥንታዊዉ የእጅ ጽሁፍ
(Manuscripts) ጥንታዊዉ የሀረር አሚሮች ሣንቲሞች በመሰብሰብና
ለጥናትና ምርምር ለአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲና ኮሌጅ በማቅረብ ከፍተኛ
ውጤት ያስመዘገቡ ሊቅ ሲሆኑ ከአገር ዉጪ ለአውሮፓውያን እና
ለአሜሪካን ተመራማሪወች እጅግ ከፍተኛ ዎጋ ያለው የምርምር ውጤት
ከአው አህመድ አሊ ሻሚ ወይንም ከአው ሻሚ አግኝተዋል ከነዚህም
ጢቂቶቹ የውጭ ምሁራን ለምሳሌ ሲልቪያ ፓንክረሰት (Sylvia
Pankhurst) በውቅቱ በአአ ዩንቨርስቲ ረዳት ፕ/ር እንዲሁም ዶክቶር
ሀሮልድ ኩዌይን(Dr Harold A.Quian) አስተያየታቸውን ሲገልፁ አው
ሻሚ የሀረርጌ ክ/ ሀገርን በእግራቸው እየተጓዙ የሰበሰቡት የምርምር
በብዙ ሺ የሚቆጠር መአድናትና ድንጋይ ስብስብና ከነሙሉ መረጃና
ጥናት ምርምር አቅርበዋል:: አው ሻሚ ከ Archeology በተጨማሪ የ
Ethology በለሙያና ምሁርም ናቸው:: አው ሻሚ በሀረር ተወልደው
ያደጉና እዛው በሀረር የተማሩ በ1920 ጀምረው በማአድን ጥናት ሙያ
ህይወታቸውን በዚህ ሙያ የተካኑ ሊቅ ለመሆን በቅተዋል:: አው ሻሚ
ይህንን የማአድናትን ጥናት ምርምርና ማሰባሰብ ሲጀምሩ አንዳንድ
የከተማው ነዎሪዎች እንደ ልጅ ጫወታ ይመለከታቸው ያልተረዳቸው
የህብረተሰቡ አባላት ነበሩ፤ ነገር ግን ተስፋቸውን አላጨናገፈውም
የበለጠ የምርምር ስራቸውን የላቀ ደረጃ ላይ አደረሰው እንጂ:: በተለይም
ለ 40 ዓመታት በዚህ ሙያና በመሳሰሉት ድጋፍ የተደረገላቸው በወላጅ
እናታቸው ነበር:: በተለይም በቋንቋ አረበኛ: እንግሊዘኛ: ፈረንሳይኛና
ጀርመነኛ እነዚህን ችሎታቸው ከብዙ ምሁራን እና ተመራማሪዎች
እንዲገናኙ ችሎታቸውንና እውቀታቸውን ለመቻር በቅተዋል::
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ስለ ታላቁ ምሁርና ፈላስፋ አውሻሚ ብዙ ምርጥ ሰፊ ምርምር
የሰሩበት መረጃው ሰፊ ስለሆነ ቀሪውን በሌላ ጊዜ አቀርባለሁኝ:: ለሃገርና
ለወገን የሚሰራ ያድርገን ! አሚን! ያልተነገረላቸው ድንግል ታሪክ
ለሁሉም ነገር ጀርባ አለው፤ ለቆመው ለአክሱም ሀውልት የጥበብ ባለቤት
የሆኑ ለዛሬ እንዲቆም የለፉት አባቶቻችን ይጠቀሳሉ፡፡
ሀረር የታሪክ ቱብባ የበሕል እናት የቅርስ ባለቤት ነች ለዚህ ሁሉ
ምክንያት የሆኑት ላለፉት አንድ ሺ አመታት የሆኑት ይህንን ታሪክ
ቅርስ የፈጠሩ ምክንያት ይሆናል፡፡ ሆኖም ይህን ታሪክ የሚናገር ይህን
ቅርስ የሚንከባከብ ዜጋ ያስፈልጋል፡፡
ስለዚህም ዛሬ ግማሽ የሀረር ታሪክ ጋር ስማቸው የሚጠራ
አልያም ስራቸው ሁሌም በህሊና የሚዘከርላቸውን የአው አህመድ አሊ
ሻሚን አጭር ታሪክ ላወጋችሁ ወደድኩ፡፡
አው አህመድ አሊ ሻሚ በ1878 ዓ.ም ቡዳበር (በድሮ በሪ)
አካባቢ ተወለደ ከሁለት ወንድሞቻቸው ጋር አብረው ይኖሩ ነበር፡፡
ታላቅ ወንድማቸው አብራሒም ሻሚ በጊዜው የሀረዊ ግዛት ገዢ ሲሆኑ
ታናሽ ወንድማቸው የጦር መሳሪያ በመስራት እና በልማድ ተቀጣጣይ
ፈንጂዎችን ጥይቶችን እንዲሁም ተቀጣጣይ ፓውደሮችን ይሰሩና
ይቀምሙ ነበር፡፡
አው አህመድ አልሻሚ ልዩ ትኩረት የነበራቸው ለአገራቸው
ስለነበር የሀረርን ታሪክ ማጥናት ጀመሩ፡፡ ከምሁራን ስር በመዋል
በመማር ያላቸውን እውቀት ያዳብሩ ጀመር፡፡ ልጅ፣ አዋቂ፣ ነጭ፣ ጥቁር
ሳይሉ ከእያንዳንዱ ሰው እውቀት ይቀስማሉ፡፡
ይህ ተግባራቸው ጠቅሟቸው ኖሮ የብዙ ጥበብ ባለቤት ለመሆናቸው
ምክንያት ሆነ፡፡ ከነበራቸው እውቀት እና ይሰሩ ከነበረው መካከል በጥቂቱ
የተካኑበትን ላውጋችሁ፡፡
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ደሜስትሪክ ህክምና
ሒሳብ
ንግድ
እርሻ
መምህር (የፈረንሳየኛ፣ የታሪክ፣ እደጥበብ)
የድንጋይ ቅርጾች፣
የመቃብር ድንጋይ፣
የቤት በር ቅርጽ ታሪክ የሀረር ታሪኽ
ከአህመድ ሻሚ ያበረከቱት የሀረር ታሪክ ጥንታዊ በሀረር በእጅ
ጽሁፍ የተፃፈ መፀሐፍ ነው
ጀድወል ሻሽ ወ ሻሚ
ስነፈለክ (astronomy)
ስነ መንግስት (a statecraft)
ስነ-ህንፃ (architecture)
የሀረር ጌይ መድረሳ ት/ቤት
ስለ-መኢድን (geology)
ፈላስፋ (philosopher)
Antiquarian (ቅርፅ ሰብሳቢ)
Ethology (animal’s behaviour)
ደራሲ
ዘፋኝ
ገጣሚ፡- መስኖይ .....‹‹ኤምዴ ዴረዜው አረብ ቀሐቱዋ
ሌጪ በሌዋ
ሂሚሚ መሌጣን ቲሊጣትዋ››
ትርጉም ‹‹ንገሯት ምስጠሯን ለቆንጅቷ
ሂጂ በእርግብ እርምጃ ደንሽ በሏት››

-168-

የሀረሪ ታሪካዊ ጽሁፎች መድብል

169 ስንኝ ያለው የመስኖይ ጽሁፍ አዘጋጁ ቀልደኛ አዝናኝ፤ ምን
ቀራቸው ጥበብን ጠራርገው የሰነቁ ታላቅ ሰው ናቸው፡፡ ታዲያ ይህን
ጥበብ ታቅፈው አልቀሩም፤ እያንዳንዱን ለአገራቸው ህዝብ አበረከቱ ዛሬ
የምንኮራባቸው ስፍር ቁጥር የሌላቸውን እውነታ ለዛሬው አኖሩልን፡፡
የሀረር አሚሮችን በቅደም ተከተላቸው ከአሚር ሐቦባ እስከ
አሚር አብዱላሂ ድረስ በጽሁፍ ለመጀመሪያ ጊዜ አኖሩት፡፡ በርግጥ
አሁን ያሉትን ነገር ግን አሚሮችን ብቻ ሳይሆን ያገኙት ሰባ ስምንት
(78) አሚሮች ሊስት (ዝርዝር)ነበር ከመረጃ እጥረት የስድስት አሚሮች
ሊስት በጽሁፍ ብቻ ቀረ፡፡ እነዚህን ሰብስቡ ያኔ የሰበሰቡት መረጃ
አልያም ማስረጃዎች ዛሬ ቅርስ ተብለው ከሀረር ሙዚየሞች ቱርክ፣
ግብፅ፣ ፍራንስ፣ እንጊሊዝ፣ ጣሊያን፣ በተለያዩ ምልክቶች በግለሰብ እና
በመንግስት እጅ በቅርስነት ይገኛሉ፡፡
አው አህመድ አሊ ሻሚ የተለያዩ ቋንቋዎችን አቀላጥፈው ይናገሩ ነበር፡፡
ፈረንሳየኛ
እንጊሊዘኛ
ሀረሪ (ከነ ዘር ሀረግ ታሪኩ)
ሶማለኛ (ከነ ዘር ሀረግ ታሪኩ)
አማርኛ (ከነ ዘር ሀረግ ታሪኩ)
አርጎበኛ (ከነ ዘር ሀረግ ታሪኩ)
በቀድሞው መሐመድ አሊ ቤት ወደ ሀረር በገቡት ካቶሊኮች
ይሰጥ የነበረውን የፈረንሳየኛ ቋንቋ በመምህርነት ያስተምሩ ነበር፡፡
በ19ኛው ክፍለ ዘመን ለግብጾች የተገነባው የአስመአዲን በሪ ስያሜ
ግብጾች ባቡል ነስር ብለው ይጠሩት ስለነበር በ1902 አካባቢ ባቡል ነርስ
የሚለውን ጽሁፍ በእጃቸው ቀረጹት፡፡
ከተለያዩ የታሩሪክ ፀሐፊያን ጋር በአጋርነት ሲሰሩም ኖረዋል፡፡
በ1949 እ.ኤ.አ በስውዲሽ አው ሻሚ የታሪክ አሻራ ተጠቅሰዋል፡፡
እንዲሁም በሚል ገፅ 142 - 200 ይህንኑ ያትታል፡፡
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ከነ ጆንደሬስ፤ - በራውካመር፤ - ትሬንግሐም፤ - ቸሩሊ፤ የዚሁ
ምሁር በአው ሻሚ በእውቀት ቱሩፋቶችን ያኖሩ ናቸው፡፡
የጨለንቆ ጦርነትን የሚገልፅ ጽሁፍ እንዲሁም የጦርነቱን ገጽታ
በግራፍ አኑረው ያሳዩ ታሪክን ህያው ያረጉታላቅ ሰው ናቸው፡፡
በባህል ህክምና ባገኙት እውቀት ለልጆቻቸው አውርሰው አሁንም ይህ
እውቀት በልጆቻቸው እጅ ይገኛል በጊዜውም ይህን ህክምና እቤታቸው
ውስጥ ይሰጡ ነበር፡፡
በእርሻ ስራ በመስኖ፣ የማዳቀል ስራ፣ በንግዱ የግብይቱን ጥበብ
ወደ ዘመናዊነት ለማምጣት ጥረዋል፡፡
በፍልስፍናው ከቃላዊ እስከ ውጤት የተካኑ እና በእውን ያሳዩ
ነበር፡፡ይህ ፍልስፍና በጊዜው እንደ አእምሮ ህመምተኛ ቢያስቆጥራቸውም፤
እውነታው እያደር ነበር የገባቸው በእያንዳንዱ የህይወት መስተጋብር
ይህንኑ እውነታ ያሳዩ ነበር፡፡
አው አህመድ አልሻሚ ከነበራቸው እውቀት እንዲሁም ቀዳማዊ
ኃይለ ስላሴ ፈረንሳየኛ ቋንቋ የተማሩት ያኔ የካቶሊኮች ትምህርት ቤት
በኋላም በአርተር ራንቦ መመረቃቸው በጊዜ መምህር ከነበሩት በአው
አህመድ አሊ ሻሚ ጋር የሚያስተሳስር ጉዳይ ስለ ነበር፤ የቅርብ አማካሪ
አድርገው ሾመዋቸው ነበር፡፡ በዚህ ምክንያት የነበራቸው ህይወት ሀብት
እና ዝና እጅጉን የናኘ ነበር፡፡ በጊዜው ሀብታም ቢሆኑም በመሀተመ
ጋንዲ የአለባበስ ስርዓት ባልተለየ መልኩ ቁራጭ ጨርቅ ጣል አድርገው
ነበር የሚንቀሳቀሱት፡፡
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አው አህመድ በግጥም የሚታሙ አልነበሩም ከሚችሉት ቋንቋ
ባጠቃላይ በአንደበታቸው እንደውሀ ምንጭ ይፈልቃል፡፡ እንደ ምሳሌም
የሞት የተፈረደበትን አንድ ግለሰብ የጃንሆይን ሀሳብ በሚያስቀይር ስንኝ
እንዳተረፉት ይነገርላቸዋል፡፡
…ጃንሆይ ጁድሀ ወናጋ ዘአይሁድ
ምህረት እንጂ አያውቁም ክፉ ፍርድ…
እያሉት ብዙ ካሉ ወዲህ በምህረት ተለቀቁ፡፡ ከነበራቸው ከሙዚቃ
ጥልቅ የግጥም ፍቅር ቀድሞ የተጻፈ በአራት መቶ በላይ እድሜ
የነበራቸውን የመስኖይ ዘፈን ግጥሞችን ማሰባሰብ ችለዋል፡፡ ይህን
ግጥምም በተማሪያቸው አው ከቢር (ከቢር ሙእሚን) ተዘጋጅቶ
ለህትመት አብቅተውታል (ጌይ ፈቀር) ቅኔ በመዝረፍም ተክነውበታል፡፡
አው አህመድ ቀልደኛ አዝናኝ ነበሩ፡፡ እንዲሁም አሽሙር እና
ከሽሙጥ ግጥም መነካካት ያዘወትሩ ነበር፡፡ ባሁኑ ጊዜ የማይታየውን
ቅሽና ፈቀር የአሽሙር ዘፈን እናግጥሞችን ከጓደኞቻቸው ጋር ለመዝናኛ
ይጠቀሙበት ነበር፡፡
ደራሲ መሆናቸው አያከራክርም በእጃቸው የተጻፉ መጽሐፍት
በሙዚየም እና በግለሰብ እጅ ይገኛሉ፡፡ በርካታ መጸሐፎችን ጽፈዋል፡፡
ሆኖም በግለሰብ የተሸጡ፤ በደርግ መንግስት የተወሰዱና የተቃጠሉ
(አዳ ቤት፣ የሚገኙ የነበሩ በርካታ መጽሐፍቶቻቸው ተወስዷል፡፡ ባሁኑ
ጊዜ በግለሰብ እጅ የሚገኘው ሸክወቱል አሽጃር፣ የዛፎች ሮሮ በሚል
ርዕስ የተጻፈ ነው፡፡ ይህን መጽሐፍ ልዩ የሚያደርገው በ1909 አካባቢ
የተጻፉ ሲሆን የሚያወራውም አንድ ዛፍ ከአፈሩ ማግኘት መአድናት እና
ውኃ እንዲሁም የጸሃይ ብርሃን እንደሚያስፈልገው ይታወቃል፡፡ ነገርግን
ዛፉ ከመጠን በላይ የሚወርድበትን የፀሐይ ንዳድ መቋቋም ስላቃተው
ኢር ፋናሽ ኤይርዞን(ኦዞን) መሳሳትን ያስከተለውን ጉዳት ዛፍ ሮሮውን
ሲያሰማ ያሳያል፡፡ የዛሬ አንድ መቶ አመታት በፊት ያልነበረውን የኤየር
ዞን(ozone layer) መሳሳት ከነበረው ሁኔታ በመነሳት ይህን ያሁኑን
ገጽታ የሚያሳይ መጽሐፍ ጽፈዋል፡፡
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አው አህመድ አሊ ሻሚ ዋና ስራቸው የስነ-መአድን (geology)
ሰራተኛ ነበሩ፡፡ እሳቸውም በሀረር ብቸኛው ጂኦሎጂስት ነበሩ፡፡ በተለምዶ
ቡቴ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ቢሮአቸውን አርገው ይሰሩ ነበር፡፡
በየጊዜውም ወደ ተራሮች ወደ ደኖች በመጓዝም የተለያዩ መአድናትን
ያፈላልጉ ነበር፡፡ ጊዜያቸውን በዚህ ሲያሳልፉ ለወደፊቱ ያሉትን በሀረር
ከተማ በየትኛው ስፍራ ምን አይነትመአድን እንደሚገኝ የሚያሳይ ሶስት
ካርታዎችን ነደፉ፡፡ አንደኛው በአብደላ ሸሪፍ በግል ሙዚየም ሲገኝ
እንደኛው በታናሽ ወንድማቸው ቤት (የመጀመሪያው ሞያ ጋር) ይገኛል፡፡
ሶስተኛው በግለሰብ ለሁለት ተከፍሎ አንደኛው ግብጽ ቀሪው ለቱርካዊው
የታሪክ አጥኚ መሸጡን እማኞች ይናገራሉ፡፡
ጥለው ያለፉት የተለያዩ መአድናት ቢኖሩም ጥቂቶቹ በሀረሪ
ብሔራዊ ሙዚየም ይገኛሉ፡፡ ሌላው የታሪክ ስንቅ ያላቸው በሀረር
ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ ነገሮችን ያገኙ እና ያስተማሩ እንዲሁም
ዘመናዊነትን ወደ ሀረር ያስገቡ ታላቅ ሰው ናቸው፡፡ በህይወት በነበሩበት
ጊዜም ሰባት ልጆችን አፍርተዋል፡፡ ከእነዚህም መካከል በሀረሪ ብሔረሰብ
ትልቅ ቦታ ኑሪያ አህመድ አሊሻሚ ይገኙበታል፡፡
በአሁኑ ጊዜ የሚጻፉ የሀረር ታሪክ መጽሐፎች ባጠቃላይ ማየት
ይቻላል የአው አህመድ አሊሻሚን የእውቀት በሕር ስንቅን የጠለቁ
ምንጫቸው ያረጉ ናቸው፡፡
በየሙዚየሙ የምናገኛቸው ቅርሶች አብዛኛዎቹ አው አህመድ
አሊሻሚ እጅ የተሰበሰቡ ናቸው፡፡ ሆኖም በጊዜው ተረክቦ መንከባከብ
የሚይዝ አካል ባለመኖሩ በራስ ወዳድነት ለውጪ ዜጎች ሲሸጡ ባለማወቅም
ሆነ ሲጣሉና ሲበላሹ ቆይተው ፎቶአቸው እንኳን በቅጡ ሳይገኝ ያለ
ምንም የታሪክ አሻራ ቤተሰባቸው ቀርተዋል፡፡ ስለአው አህመድ አሊሻሚ
ታሪክ ጠንቅቀው የሚያውቁ የውጭ ዜጎች እና ጥቂት የታሪክ ምሁራን
እንዲሁም የአገር ሽማግሌዎች ናቸው፡፡
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8.3. ኢብን ፈድሉላህ አል ኡመሪ
Masalik Al-absar fi Mamalik
Al-amsar
አል ኡመሪ ትክክልኛው ስማቸው ሸሃበዲን አህመድ ቢን ያህያ
ቢን ፈድሉላህ አል ኡመሪ ይባላሉ:: ከ700 ዓመተ ሂጅሪያ እስከ 749
ዓሂ (ከ1301-1349 እኤአ) የኖሩ እውቅ የታሪክ ፀሐፊ ነበሩ::
የ14ኛው ምዕተ ዓመት በግብጽ አስተዋይና የቤተመንግስት ባለሟልና
የታሪክ ባለሙያ ነው:: ሼኽ አብደላ አል ዘይላ (ሼኽ ጀማሉዲን አብደላ)
የተባለ የይፋት ሱልጣኔት ዲፕሎማቲክ ልዑካን ቡድን መሪ ወደ ካይሮ
በምሄድ በወቅቱ ግብጽን ይገዛ ወደነበረው ሱልጣን ናስር ሙሐመድ
ቢን ቀላው (1316-1344 እኤአ) ጋር በመገናኘት በይፋት ሱልጣኔት ላይ
የሃበሻ ዔፄ ነገሥታት በሙስሊም ሃገራትና በሙስሊሞች ላይ እያደረሱ
ያሉት ጥፋትና መከራ እንዲቆሙ የግብፅጹን ሱልጣን በካይሮ ተማፀነ::
የግብጹ ሱልጣን በሼኽ አብደላህ ሃሳብ ተስማምቶ በግብጹ ፖትሪያርክ
በኩል ለሐበሻ ነገስታትና ለጦር አበጋዞቻቸው ጠንከር ያለ መልክት
እንዲደርሳቸው ጥብቅ ትዕዛዝ አስተላለፈ [የሐበሾችና የዘይላ
ሙስሊሞችየመካከለኛው ዘመን መንግሥታት ፖለቲካዊ ግንኙነት ታሪክ:
ገጽ 128]
ሼኽ ጀማሉዲን አብደላ በግብጽ ካይሮ ቆይታው ወቅት ከግብጹ
የታሪክ ምሁር: ጸሐፊና የቤተመንግስት ባለሟል ከፈድሉላህ አል
ኡመሪ ጋር በመገናኘት የዘመኑን በምስራቅ አፍሪቃ በዛሬው ኢትዮጵያ
በሀውርታዊ የብዙ ህዝቦች ቋንቋዎች በሕሎችና ሃይማኖቶች ዝርዝር
የታሪክ መረጃ ይሰጠዋል [ኢትዮዽያዊ ታሪካዊ መሰረቶችና መሰሪያዎች:
ገጽ 214]
አል ኡመሪ ከሼኽ አብደላ ባገኘው ጉዙፍ መረጃና ዝርዝር ሁኔታ
አል ኡመሪ ከዚያ በኋላ ለጻፋቸው መጽሐፍትና መረጃዎችን በዋቢነት
ተጠቅሞባቸዋል [የሐበሾችና የዘይላ ሙስሊሞች: ገጽ 129]
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በግብጹ ፀሐፊ አል ኡመሪ የአረበኛው መፅሐፍ Masalik Alabsar fi Mamalik Al-amsar በሚለው ርዕሥ በክፍለ አህጉሩ በደቡብ
ኢትዮጵያ ከ896 እኤአ እስከ 1344 ድረስ የኢትዮጵያ ጥንታዊው
እስላማዊ የሸዋ የሀዲያ የይፋት የወርጅ የገልባ የአዳል የሞራ የለበከላ
የሀገራ የፈድሴ የግደድ የነገብ የዚባ የሐርላ የሁበት የተርሳ የእይም
የእልብሮ የዜይላ የእስቴ የደዋር የመንዝ የዜጋ የኩልጉራ የጊዳያ የቀድሴ
የሐርጋየ የብቁልዘር የፈጥጋር የአርጎባ (የጁባ) የሽርካ የአርባቢኒ የባሌ
የደራ የሀረር የጉራጌ የስልጤ እና የአውሳ ወዘተ ህዝቦች አገሮች
ከተሞችና መንግሥታትበድምሩ ከ200 በላይ በሚሆኑ የይፋት ሱልጣኔት
አስተዳደር ክልሎች የሚግኙ 17 የአካባቢ ነገሥታት ከ2700 በላይ
የጦር አበጋዞችንና ከ12000 በላይ መስጂዶችን ጨምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ
በታሪክና ሰነድ በስምና በቁጥር ተመዝግበው ተገኝተዋል:: [የኢትዮዽያ
የታሪካዊ መሠረቶችና መሣሪያዎች ገጽ 213]
ፈዱሉላህ አል ዑመሪ መሳሊኩል አብሳር በተባለው መጽሐፍ
ላይ የሰባቱን የኢትዮጵያ ሙስሊም ሱልጣኔት መንግስታት ስም ዝርዝር
1-ይፋት (አውፋት) 2-ደዋሮ
3-አርባቢኒ 4-ሐዲያ 5-ሸርካ
6ባሊ(ባሌ)
7-ዳራ መንግሥታት መሆናቸውን በመግለጽ እነዚህን
በሃበሻ ምድር የሚኖሩ ኢስላሚክ ፋሽን ወይም እስላማዊ ጥርዝ ብሎ
ይጠራቸዋል ::[Almanhal peg : 252]
ከላይ የተጠቀሱትን የሱልጣኔቶች ታሪክ
ለዓለምና ለዚህ ትውልድ በጽሁፍ አስታውቋል::
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8.4. ሙሜ አለዊ ሸሪፍ እና አሜሪካዊ ነጭ
ቱሪስት በሀረር
አብዛኛው የሀረር ህዝብ ባብ ሙሜ አለዊ ሸሪፍ "ባብ ሙሜ"
እያለ ይጠራቸዋል:: መልከ መልካምና በጣም የቀሉ ነበሩ:: ከአሚር
እብዱላሂ ቤተሰብ ዝምድናም
እንዳላቸው ይነገራል (አሚር ጋር /
አሚር አህላች) ከአብዱላሂ አሊሳዲቅ (ከረኢስ ሙስሊም አል ሀረር)
ጋርም የስጋ ዝምድና ቤተሰብ ነበሩ:: ባብ ሙሜ አለዊ ሸሪፍ በሀረር
የእስልምና ሐይማኖት ትምህርትና የአረበኛ ትምህርት በተጨማሪም
የአውሮፖ ቋንቋ የተማሩና በተለይም የእንግሊዝኛ : የፈረንሳይና ጣሊያን
አቀላጥፈው ይናገራሉ ይጽፋሉ::
አነድ ገጠመኛቸውን ሲያወጉ እነድህ ይላሉ ‹‹በአንድ ወቅት
አንድ መንገደኛ ነጭ አሜሪካዊ ቱሪስት በ1965-66 ዓል ወደ አባቴ
ሱቅ መኪና ጊርጊር በመምጣት እቃ ከገዛ በኋላ እስልምናን ለመቀበልና
ለማጥናት ፍቃደኛ መሆኑና ጆጎል ውስጥ መኖሪያ ቤት እንዲተባበረው
አባቴን ይጠይቃል:: አባቴም እስልምናን በፍቀደኝነት ለመቀበል በመወሰኑ
ተደስቶ ወደ አሱምበሪ ቤታችንን ነጭ አሜሪካዊ ፈረጁን
ይዘው
በመምጣት ለዚህም የማስተርጎም ስራ ሰፈራችን የነበሩት ባብ ሙሜ
አለዊ ይጠራሉ:: ባብ ሙሜም በጣም ተጫዎች ቀልደኛና ፍልቅልቅ
ደስተኛ ስለነበሩ ከአሜሪካዊ ቱሪስት ጋር በእንግሊዝኛው ቋንቋ በጣም
ተግባቡ በዚህም መሰረት አው ሙሜና አባቴ እንግዳውን ነጭ ቱሪስት
እስልምናን እንዲቀበል ሸሃዳ ለማስያዝ ወደ ሼኽ መሐመድ ዱዋሌ
ወደ ሚያሰገዱበት ቤታችን አጠገብ ወደ ሚገኘው ስይድ ኢብራሂም
መስጂድ ይወስዱትና በሼኽ መሐመድ ዱዋሌ ሸሃዳ በማድረግ ቱሪስቱ
አሜሪካዊዉ እስልምናን ይቀበላል: : ባብ ሙሜ አለዊ በማስተርጎም
ስራ የነበረውን የቋንቋ ችግር በማስወገድ ሁሉም የልባቸውን ማውራት
ተጀመር: እስልምናን አሜሪካዊዉ ነጭ ከተቀበለ በኋላ የሙስሊም ስም
እንዲያወጡለት ይጠይቃል፤ በዚህም በጥያቄው መሰረት ባብ ሙሜ
ለአሜሪካው ነጭ ቱሪስት "ሐሺም" የሚል ስም ያወጡለታል:: የረመዳን
ጾም ጨምሮ ወደ 4 ወራትን በቤታችንን ሐሺም በደስታ የሰላት ሰዓት
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በመስጂድ ቀሪውን ደግሞ ከባብ ሙሜ እና በቤታችንን እያሰለፈ ሳለ
አንድ ቀን ጠዋት ያልታሰበ ነገር ተከሰተ ከጠዋቱ በ 1 ሰዓት ቤታችንን
በፖሊስና በነጭፖሊስ ( ደህንነት) ተከበበ:: ሐሺምን በቁጥጥር ስር
አዋሉት አባቴና ባብ ሙሜ ተይዘው ወደ ፈረስ መጋላ ፓሊስ ጣቢያ
ተወሰዱ:: ይህ ሰውዬ ምን ያደርጋል እናንተጋ ? ምንይሰራል? ለምን
እስልምናን ይቀበላል ? ሲ ኣይ ኤ (CIA) ነው ወዘተ የሚል ፖሊሶቹ
ክስ አቀረቡ:: ወዲያውኑ ሐሺም በ24 ስዓት ኢትዮጵያን ለቆ እንዲወጣ
ትዛዝ ተሰጥቶት ከሃገር እንዲወጣ ሲያደርጉት:: ባብ ሙሜና አባቴን
በመስጠንቀቂያና በዋስ ተለቀቁ:: ሐሺም ከኢትዮጵያ ከወጣ በኋላ : ለ
10 ዓመታት በደብዳቤከባብ ሙሜጋ እንደ ዘመድ በየጊዜው ይለዋወጡና
ለኛም ቤተሰብ ከሐሺም በደብዳቤ ሰላምታው ይደርሰን ነበር::
***በፎቶው የሚታየው ህፃን ልጅ ሐጂ መሐመድ አዱስ አብዱላሂ
ሲሆኑ ያቀፋቸው ሐጂ አብዱላሂ አሊሳዲቅ ናቸው:: ከቤተሶቦች ባገኘሁት
መረጃ ባብ ሙሜ አለዊ የባብ አብዱላሂ እህት የኡማ ከዲጃ አሊሳዲቅ
የልጅ ልጅ ናቸው :: (ከአቤቱ) ልጅ ኢያሱ ጋር የተነሱት ፎቶ ነው:: ባብ
ሙሜ አለዊ ከልጅ ኢያሱ ጋር በሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ ቤተዘመድ
በኩል በመቀራረባቸው በዓፄ ኃይለሥላሤ በኩል በባብ ሙሜ የመግደል
ሙከራ ተደርጎባቸው ነበር:: ይህም ባብ ሙሜ አለዊም በመርዝ የተለወሰ
ምግብ በልተው ከሞት ቢተርፉም ለረጅም ጊዜ በህመምና የአእምሮ ጤና
ነስቷቸው ቢሆንም ከመርዝ ሞት ተርፋው አላህ ያለው ቀን አርፋዋል
አላህ ለጀነት ይበላቸው !
....መረጃውን ለሰጡኝና ላሰተካከሉኝ ምስጋናዬ የላቀ ነው!
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8.5. ሙሐመድ ኢብኑ ዳዊድ (አቡ ጀእፈር)
የጅማው ሱልጣን አባጂፋር(ጂማ አባጂፋር)
በኑረዲን አብደላ
ጅማ የእስላም ግዛት በመሆን እስከ 20ኛው ክ/ዘመን የዘለቀች
የሙስሊም ግዛት ነበረች::
ጅማ አባጅፋር ወይም ሙሐመድ ቢን ወድ ወይም በኦሮሞ
በሕል መሰረት "ቱሉ" ከእናታቸው ሀሊማ ቢንት አንሻ እና ከአባታቸው
ከንጉስ አባጎሞል
አባቦቃ ወይም ከወድ ቢን ዓሊ አኤአ በኦገስት
15/1864 (በረቢዓል አወል 12/1281 ዓሂ) ለእናታቸው የበኩር ልጅ
ለአባታቸው ደግሞ 4ኛ ልጅ በመሆን ተወለዱ:: ቁርአንን በዚያው በጅማ
ጅሬን ተማሩ(ቀሩ) የአረበኛ ቋንቋን የዲን ትምህርትን እና ፖለቲካንም
በሚገባው ተምረዋል:: በ1875 አባታቸው ወድ አረፉ: ልጃቸው
ሙሐመድ እስከሚነግስ የአባቱ ሞት በሚስጥር ተይዞ ሲነግስ ስሙ
አባጅፋር ተባሉ:: ቀዳማዊ አባጅፋር ከ1830-1854 ጅማን መሩ:: ኢስላም
የመንግስት ሃይማኖት እብዲሆን አደረጉ:: አባጅፋር ለሙስሊም መከታ
ነበሩ ከወሎ ከቦሩ ሜዳ ከዓፄ ዩሐንስ ጭፍጨፋ የተሰደዱ ሙስሊሞችን
በመደገፍ ከፍተኛ አስተዎጾ አደረጉ:: ዓፄ ዩሐንስ በቦሩ ሜዳ አዋጅ
- 50000 ኦሮሞችን ከእስላም ሃይማኖት አስገድዶ ወደ ክርስትና
ሲያስጠምቃቸው
- 20000 የበሕል እምነት ተከታዮችን ወደ ክርስትና እንዲቀበሉ
አስገደዳቸው
500000(ግማሽሚሊዮን)የአማራ
ሙስሊሞችን
ክርስትና
እንዲቀበሉ በማሰር በመቁረጥ (እጅ: እግር: ምላስ) በመግደል
እያስፈራራ እምነታቸውን አስቀየራቸው::
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አባጅፋር ከላይ በተገለፀው ከአፄ ዩሐንስ ግፍ አምልጠው
የመጡትን ሙስሊሞች በመደገፍ ረድተዋል:: በ1880-81 በግቤ አካባቢ
የሚኒልክ ጦር በወረራ ታመሰች፤ ብዙ ሰው ተሰዋ ጉማ በቁጥጥር
ስር ዋለች ሚኒልክም የሰላም ድርድር አባ ጅፋር እንዲያደርግ አማራጭ
አቀረቡ አባጅፋር ተቀበሉ::
ሚኒሊክና አባጅፋር ድርድር(ስምምነት)
1- ሚኒሊክ በጅማ ጉዳይ ጣልቃ ላይገቡ
2- በጅማ ቤተክርስቲያን ላይሰራ
3- የሚኒሊክ ጦር በጅማ ከማለፍ ውጭ ላይሰፍር
4- አባጂፋር በየአመቱ ለሚኒሊክ 300000 ጠገራ ብር ሊገብሩ
ተፈራረሙ::
ከዚህ ስምምነት በኋላ ለሚኒሊክ በየአመቱ አባጂፋር መገበር
ጀመሩ:: ከአምስቱ የግቤ መንግስታት መካከል አራቱ በጦርነት
በመውደማቸው በክርስቲያን ጦር ስር ወደቁ:: አባጂፋር የኡለሞችን
ምክር የሰላም ውል ስምምነት በመፈራረማቸው ኢስላማዊ መንግስታቸው
ከጥፋት እና ከጥቃት ተከላክለው አዳኑ::
የአባጅፋር መልካም ስራዎች
- ዘካን(ሙስሊሞች ከተወሰነ ገንዘብ በላይ ለአንድ ዓመት በእጃቸው
ካለ የተወሰነ መቶኛውን አውጥተው ለሚገባቸው ሰዎች(ድሆች)
የሚከፋፈልን ገንዘብ ያመለክታል) በመንግስት ደረጃ ይሰበስብ ነበር
- በግዛታቸው የሸሪያ ፍርድ ቤት አቋቁመዋል፤ ቃዲዎችንም
ይሾሙ ነበር
- የአባጂፋር ማህተም "ሙሐመድ ቢን ወድ 1000X (ሺ ጊዜ
የአላህ ባሪያ)" የሚል ነበር
- ቁርዓን ቀርተው በመጨረስ ወይም የሃፈዙትን ባሪያዎች ነፃ
ያወጡ ነበር በተለይም በረመዳን ወር::
- በቤተመንግስታቸው የመግብያ በር ላይ "ሸሃደተይን" ሙሉ
በሙሉ አጽፈዋል
- በአያታቸው በአባቦቃ የተሰሩ 300 መስጂዶች እና 60
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መድረሳዎች በጂማ ነበሩ:: አባ ጂፋር 5 ትላልቅ ቆርቆሮ መስጅድ
አስርተዋርተዋል:: -ሱልጣን አባጅፋር እራሳቸው ሐጅ አላደረጉም:
በየአመቱ 7 ሰዎችን ሐጅ ያስደርጉ ነበር::
- አባጂፋር ዝና እንዲናኝ ካደረጉት ስራዎች አንዱ ለሙስሊሞች
ማረፊያ (ወቅፍ) በመካ ቤት ማሰራታቸው ነው:: የተሰራው እኤአ
በማርች 12 / 1900 አካባቢ ነበር:: የፈጀው 75000 ማርትሬዛ
(ጠገራብር) ነበር::
አባጂፋር በተወለዱ በ73 ዓመታቸው እኤአ 1934 ወይንም በጀማዱ
ሳኒ 10 /1353 ዓሂ አረፉ ከአባታቸው ጎን ተቀበሩ::
ስለ ሚስቶቻቸው: ልጆቻቸው ስለ ትግል እና እስራት በሌላ
ጊዜ እና ስነባለን:: [ምንጭ:የሐበሻከዋክብት: ሼኽ ሙሐመድ
ኢብራሂም:ገጽ379-389]
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8.6. የኢትዮጵያ "ንጉሥ" ተፈሪ መኮንን
ያዋለደች
የሀረሪ (የአደሬ ሴት) ወይዘሮ ቡሽሮ እና በተፈሪ እናት የደረሰው
ሚስጢራዊ የትእዛዝ
የተፈሪ መኮንን እናት ከወሎ ሙስሊም ማህበረሰብ የዘርግንዳቸው ምንጭ
የሚከተለው ነው
[ሼኽ ዓሊ የተባሉ የወሎ የወረይሉ ባላባት በወይዘሮ ወለተ
ጊዮርጊስ (የተፈሪ ሴት አያት) ውበት ተማርከው በግዴታ ጠልፈው
"ሚስቴ" ሆነሻል በማለት በተጠለፉ በአስረኛው ወር ከሼኽ ዓሊ የፀነሷት
ሴት ልጅ ስትወለድ የሺእመቤት ተብላ ተሰየመች (የተፈሪ እናት) ገጽ
18: ዘውዴ ረታ: ተፈሪ መኮንን ረዥሙ የሥልጣን ጉዞ]
የተፈሪ አባት የዘር ግንድ ከኦሮሞ ሲሆን ስማቸውም መኮንን
ወልደሚካኤል ጉዲና ናቸው:: ተፈሪ መኮንን በህይወት እያሉ በአንድም
ቦታና ስፍራ የእናታቸውን ሙሉ ስም ከነ አባት
ከመጻፍና ከመነገር
ደፍረው አያውቁም::
የተፈሪ እናት ሙሉ ስም የሺእመቤት ዓሊ ሲሆን ተፈሪ (ዓፄ
ኃይለሥላሴ) ስለ እናታቸው ሲጽፉ ወይም ሲናገሩ የሚሉት "ወይዘሮ
የሺ እመቤት"ነበር፤ [(አባቴ) በዚሁም ዘመን የህግ ሚስታቸውን ወይዘሮ
የሺ እመቤት (የእኔን እናት) አገቡ:: ሕይወቴና የኢትዮጵያ እርምጃ :
ገጽ 1 : ቀኃሥ] [ነገርግን አባቴ ወይዘሮ የሺ እመቤትን የኔን እናት
ከማግባታቸው በፊት ... ገጽ 11 : እንደላይኛው]
ከላይ ባየነው ጹሁፎች ተፈሪ መኮንን የእናታቸውን ሙሉ ስም
አልጻፉም ቢጺፉ የሼኽ ዓሊ የሙስሊም ልጅ መሆናቸው እንደ ውርደት
በሞቅጠር ለመደበቅ ሞክረዋል::
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የንጉሥ ኃይለሥላሴ (ተፈሪ መኮንን)አወላለድ ሚስጥር 1 : (
ከከተማ ራቅ ባለ ቦታና ሰው በማይሰማበት ቦታ)
ንጉሥ ኃይለሥላሴ የተወለዱት ከሀረር ከተማ ውጪ ራቅ ያለ
ሥፍራ ገጠራማ በሆነ ሥፍራ መብራት የመኪና መንገድ የባንቧ ውኃ
ወዘተ የሌለው ከኮምበልቻ ወዲያ በሚገኝው [ኤጀርሳ ጎሮ ተወለዱ::
ሕይወቴና የኢትዮጵያ እርምጃ ገጽ 2 ] የራስ መኮንን ባለቤት ለምን
ከሀረር ከተማ ውጪ እንዲወልዱ የተደረገበት የራሱ የሆነ ሚስጢር
ስለሆነ ያንን በሌላ ጊዜ እምናየው ይሆናል ዛሬ የተፈሪ እናት የሺ
እመቤት እንዴት እንደወለዱ የዘውዴ ረታ ዘገባ ተፈሪ መኮንን የረዥሙ
የስልጣን ጉዞ በሚለው የሚከተለው ያስነብበናል
[ሐምሌ 16 ቀን 1884 ዓል ሌሊት ወይዘሮ የሺእመቤት (ተፈሪ
የተባለውን) ወንድ ልጅ በደህና ሲገላገሉ ወዲያው እናቱ ሳይስሙት
(ሳያዩት) በሱፍ ጨርቅ ተጠቅልሎ በአገልግል ውስጥ ተደርጎ ለማደጊያ
ወደ ተዘጋጀለት ሥውር ቦታ ተወሰደ:: የጻዲቁ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት
ልዩ አማኝ የሆኑት ወይዘሮ የሺእመቤት ለመጀመሪያ ጊዜ በደህና
የተገላገሉትን ህፃን ልጃቸውን ካላሳያችሁኝ ብለው አላስቸገሩም "ልጅ
በደህና ወልጄ ታቅፌ ለማሳደግ ስፈልግ ብዙ ተሳቅቄያለሁ:: ይህ ዘጠነኛ
ፅንሴ እጅግም አላሳፈራኝም ነበር:: ህይወት እንዲኖረው ከእናቱ መነጠል
አለበት ካላችሁ በጤና አድጎ በሰላም እንዳየው እናንተም ጸልዩልኝ "
ብለው ዝም አሉ (የሺእመቤት) ገጽ 20 : ተፈሪ መኮንን : ዘውዴ ረታ]
ከላይ ዘውዴ ረታ ከስነበበን ሚስጢር 2 : እናቱ ሳይስሙት ተፈሪን
ከእናቱ ለዩት፤ ሚስጢር 3 : በጨርቅ ጠቅልለው በአገልግል ተደርጎ
ወደ ስውር ቦታ ተወሰደ፤ ሚስጥር 4 : ያለ ወላጅ እናት በስውር
እንዲያድግ ተደረገ፡፡
የዓፄ ኃ/ሥላሤ አወላለድ በአይኑ በብሌኑ የተመለከተና በቦታው
ከወይዘሮ የሺእመቤት ምጥ ማዎለጃ መጋረጃ ውስጥ የነበረው ተክለ
ሐዋርያት (ቤጀሮንድ)
የሚከተለውን በኦቶባዮግራፊ
በሚባለው
መጸሐፍት የሚከተለውን ያስነበናል፡-
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[መጋረጃ ተጥሎ እመይቴ ያቃስታሉ:: ከወደ ጀርባ ዞርኩና
ወደ እመይቴ ተጠጋሁ:: ከመሬት ከፍ አድርገው አስቀምጠዋቸዋል::
እግሮቻቸውን አንፈራጠው ገለል ብለው ተደግፈዋል:: ምጥ ይዟቸዋል::
አንዲት የአደሬ ሴት (ስሟ ተዘነጋኝ ቡሽሮ ነው ይመስለኛል) አዋላጅ ነች
ተብላ አለቃ ሀብተማርያም (ከሀረር) አስመጥተዋል: ከእመይቴ እግሮች
ሥር ተቀምጣለች ትጠባበቃለች :: ... ሴቶቹ ያማጥናሉ "ማርያም
ማርያም " ይላሉ እኔም እንደነሱ ልመናዬን አፋጠንኩ::
ምጡ እመይቴን አልጎዳቸውም ሴቶቹ ማማጠናቸውን ተዉና
ድምጻቸው በጣም ዝቅ አድርገው ተንሾካሸኩ ልጅ መወለዱ በመላ
አወቅሁ:: ነገር ግን ድምጹን አልሰማሁትም አዲስ የተወለደውን ልጅ
ወደ ጓዳ ያሸሹት መሰለኝ:: አለቃ ሀብተማርያም ወደ ጓዳው ውስጥ
እየገቡ እየወጡ እየተመላለሱ ከሴቶች ጋር ይነጋገራሉ:: በኋላ ልጁን
ወዴት እንዳደረሱት ለማወቅ አልተቻለኝ:: እንደዚህ እመይቴ ተገላግለው
ጥሬ ቅቤ ከራሳቸው ላይ በጉሎ ቅጠል ለጠፉላቸው::
...... ውድቅት አለፈ የእንግዴ ልጅ አልወርድ ብሎ አስቸገረ:: ማታ
የተገላገሉ ከዶሮ ጩኸት በኋላ እንኳን ሳይወርድላቸው ቆየባቸው::
ሊነጋጋ አቅራቢያ ተዳከሙ መናገር ያቅታቸው ጀመር: ሰውነታቸው
በጣም ወፍሮ ነበርና ጉዳት በዛባቸው:: እየቆዩ ብቻ አንዳንድ ጊዜ
ይናገራሉ:: "አረሞትኩ ያቡነ ተክለ ሃይማኖት ያለህ" ይላሉ:: ሴቶች
ሁሉ ተጨነቁ ያለቅሳሉ እኔም እየተጨነቅሁ አለቅሳለሁ እንቅልፍና
ድካም አልተሰማኝም::
አለቃ ሀብተማርያም ትእዛዝ ሰጡ:: አዋላጅዋ (የሀረሪት ቡሽሮ)
እጅዋን ትታጠብና ጣቶችዋን አስገብታ ቀስ ብላ የእንግዴልጁን ወደ
ውጪ እየሳበች ታስወጣ ብለው አልጎመጎሙ:: ሴቶቹ ይህን በሰሙ ጊዜ
ፊታቸው አኮማተሩ ለቅሶም አበረቱ::
አዋላጅዋ (የሀረሪት ቡሽሮ) እንደታዘዘች አደረገች እመይቴ ክፉኛ
ተንሰቀሰቁ ድምጻቸውን ልቤን ነካው የባሰውን እንባዬ ፈሰሰ:: እመይቴ
ጮሁ "አረ ገደላችሁኝ እባካችሁ ስለ አቡነ ተክለሃይማኖት ጥቂት
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አስተንፍሱኝ ምነው ጨቀናችሁብኝ ! ምን አልኳችሁ ? ...አዋላጅዋ ፋታ
አልሰጠቻቸውም ዝም ብላ ትጎለጉላለች እመይቴ ተዳከሙ ተዝለፋለፉ
በዙሪያቸው ደጋፊዎች በዙ:: ሊነጋ ነው ወፎች መንጫጫት ጀመሩ
ጨለማው ሊገፍ ነው ጧት በማለዳ እመይቴ ዐረፉ::
ከዚህ ቀን በኋላ አለቃ ሀብተማርያም ሳያቸው የእናቴ ገዳይ
ይመስሉኛል:: ገና በሩቅ ሳያቸው ደሜ
ይፈላብኛል:: ላናጋግራቸው
አልቻልኩም ከንቱ ሰው ይመስሉኝ ነበር:: ከአውሮፓ ከተመተመለስኩ
በኋላ እንኳ ይህ ስሜት አልተወኝም:: አውቶባዮግራፊ (የሕይወቴ ታሪክ)
ፊተውራሪ ተክለሐዋርያት ተ/ማሪያም : ገጽ 45-46]
ከላይ ተክለሐዋርያት በልጅነቱ ያየውን የወይዘሮ የሺእመቤት
የተፈሪ መኮንን እናት እንዴት እንደተገላገሉና በመጨረሻም ህይወታቸው
እንዳለፋ ከላይ ያለውን አስነብበዋል፡፡
ከላይ ከአነበብነው ትልቅ ሚስጢር 5: የአለቃ ሀብተ ማሪያም
ለአዋላጇ የሰጡት ትእዛዝ
ሚስጢር 6: ሴቶቹ ትእዛዙን በሰሙ ጊዜ ምንም ማድረግ
የማይችሉት የአለቃን ትእዛዝ እያለቀሱ ትእዛዙን ፈጸሙት፡፡ በዚህም
የሺእመቤት ጥቂት አስተንፍሱኝ እያሉ ሲማጸኑ አለቃ ሀብተማርያም
ጆሮ ዳባ በማለት ለምን ወ/ሮ የሺመቤት እንዲሞቱ ምክንያት ሆነ፡፡
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8.7. ሀረሪ ባድ ራጋችቤ (ከቢራች ) ዜመዱኝ
(በሀረሪ ቋንቋ)
ኑረዲን አብደላ
ሀረሪ ባድ ራጋችዋ ከቢራችቤ አወል ዘማን ሀረር ከቢራች ይከትቡቦ
የትልሚዲቦ ዚናራ አታያቹ ዜመዱኝቤ አሐድዞ ቂሳ፤ ከቢር ኸሊል ቢን
አህመድ ቢን ኸሊፋ፤ ወልዲዙዮ ከቢር መሐመድ ቢን አብዱሰላም ቢን
ከቢር ኸሊል ሼኽ አብዱላሂው አትሌመዱዮ የትሊምዱቦ ዚናራ አታይ
ከቢር ኸሊል መስጂድ አታይቤንታ አታይዞም አርጎበሪቤ ኪም ጊዲር
መጋላ ያስቲዛል ኡጋቤ ዛል መስጂድ ቤንታ የትሊምዶ ዚናራ፤ ሼኽ
ሙሁመድ ቢን አብዱሰላምሌ ጊዲር ከራማም ናሬዮ ዩለሆል ::
ከቢር ዜይዲ ቢኒ አህመድ ቢን ኸሊፋ ኪታቡል አልነፋሃት
አልቁድሲያ አልሰላዋት ነቢይ
ይልዛል ኪታቤ ዚከተቦው ሱምዚዩ ተሃይቤ ይንታ አል ሀረሪይ
አል አቦኚይ ነሰሰበን አሻፊይ መዝሃብን አልቃዲሪይ ጠሪቀተን
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9. በሀረር ላይ በተጻፉና በተነገሩ ጉዳዮች
ግብረ መልስ የሰጡበት
9.1. ለአፈንዲ ሙተቂ (አንደኛ እርምት)
አዳል 2009 የተባለውን መፅሕፍ ውስጥ ያሉ ስህተት እርምት
“ስሕተት በታየበት አረም በበቀለበት መታረም አለበት” የሚባለውን
አባባል አስታወሰኝ፡ የዛሬው ታሪካችን ትናንት በቅድመ ታሪክ (pre
History era) ባማካኝ ከ 300—5000 ዓመታት የሓርላው ማሕብረሰብ
የተለያዩ ስልጣኔዎችን አከናውናል ታሪክ የሚጠናው ተቀባይነት
የሚያገኘው ጥናቱም መሰረት የሚዳርገው
1. በአርኮሎጂ.
2. የጽሁፍ መረጃ. 3. በቋንቋ 4.ተውፊት 5. ቅርስ
ከዚህ በላይ በጠቀስኩት የታሪክ መስፈርት የአንድ ማሕበረሰብ የስልጣኔ
ታሪክ አግባብ ባለው በሳይንስ በተደገፈ ጥናት እውነታው ተቀባይነት
ሚዛን የሚደፋ ሐቅ ነው፡፡ በጥንታዊው የዛሬቱ ኢትዮዽያ (ሐበሻ)
ሐገራችን በሰሜን ኢትዮዽያ.
የፑንት ፣የዳማት፣የአክሱም፣የቤጃ፣የአገው ፣የሰሎሞናዊያን
በደቡብ ኢትዮዽያ
የሐርላ፣የሸዋ ኢፋት ሱልጣኔት፣የወላስማ ስርዎ መንግስት፣የ 7ቱ
መማሊኮች፣የአዳል ሱልጣኔት፣እና የሀረር ኤምሬት
በተጨማሪም ከ16ኛ ክ/ዘመን. ወዲህ የኦሮሞ የገዳ እንቅስቃሴ መስተጋብር
ናቸው በዛሬው በሐገራችን በሰሜኑ በኩል ከቅድመ ታሪክ እስከ አክሱም
ዘመነ መንግስት የመንግስት አመሰራረት
ከ1ኛው ዓል እስከ 872 ዓል የአክሱም መንግስት ወደ 20 የሚጠጉ ኑጉሠ
መንግስታት ነግሰዋል
912 ዓል ----- 1245 ዓል የዛጉዌ ስርዎ መንግስት ወደ 11 የተለያዩ
ነገስታት ነግሰዋል ሰሎሞናዊ ስርዎ መንግስት 1245 ዓል--- 1966
ዓል ከ 35 የማያንሱ ኑጉሰ ነገስታት ነግሰው፤ መንግስታዊው
መአከላቸው በዳሞት፣ በተጉለት/የረር በጎንደር፣ በሸዋ ወዘተ አድርገው
የስልጣኔ፣የጦርነት፣የግዛት መስፋፋት እና የመንግስት ስርአት
ዘርግተዋል.
(ተ፣ሞክሪያ፣1966አአ)
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በደቡብ እና በምስራቁ ሀገራችን ስልጣኔ የሚጀምረው ከቅድመ ታሪክ
ከሐርላ ምድር እና ማህብረሰብ፣ እነዚህ የሐርላ ማሕብረሰብ ቅድመ
እስልምና የተፈጥሮ ክስተቶችን አምላኪ(አዋማዊ እምነት) ተከታይ
የሆኑ ማህበረሰብ መሆኑን የታሪክ መረጃዎች ያመለክታሉ። ስለ ሐርላ
ማህበረሰብ እምነት እና ማንነት በተመለከተ የተከበሩ ፕሮፌሰር ላዺሶ ጌ
ድሌቦ እንዲህ ያቀርቡታል
በክፍለ አህገሩ የደቡብና የምስራቅ የመሀል ደጋማና ጤናማ
ክልሎች ጥንታዊው የሐርላ የሀዲያ የዳሞት ጎንጋ የጋሞ ወላይታ
ህዝቦችና መንግሥታት በቅርቡ ሦስቱ መለኮታዊ አሐዳዊ የክርስትና
የኦሪት እና የእስልምና ሃይማኖቶች ወደ አካባቢው ከመግባታቸው በፊት
ከላይ ከቀረቡት የግብፅ የዳማት የሳባ የግዕዝ የግሪክ የላቲን ጥንታዊው
ሰነዶች በየትም ስፍራና ግዜ ተጠቅሰው አልተገኙም ይሁን እንጂ በሌላ
በኩል በሀረርጌ ደገማ ክፍል ከለገኦዳ ዋሻ ቢሲዲሞ ከሻቤ ዋሻ (ኤረር
ሰቃሸሪፍ ዋሻ) ላይ ተስለው የተገኙት ጥንታዊው የእንስሳትና የሰዎች
እንዲሁም በደቡብ ሸዋ በአርሲና በሀረርጌ ደጋ በብዙ ስፍራዎች የሚገኙ
ትክል ድንጋይ ሐውልቶች በጥንታዊው ግብፃዊያን ግሪኮች ሮማዊያንና
አረቦች ሆነ አክሱማዊያን በቀጥታ ባልደረሱ የደቡብና የመሀል ኢትዮዽያ
ክልሎች ቢያንስ ገና ከዛሬ ከ 5000 ዓመታት በፊት ገደማ ጀምሮ
በእንስሳት እርባታ በእርሻና በዕደጥበብ ተግባራት የተሰማሩና በአዋማዊ
ሐይማኖቶች የተደራጁ ጥንታዊው የሐርላና የሐዲያ ተዛማጅና አጎራባች
ህዝቦች ይኖሩባቸው እንደነበረ በግልፅ ያሳያል። ፕረፌሰር ላዽሶ ጌ ድሌቦ
፣ 1999 ገፅ ፣ 99—97
የሐርላ ማህበረሰብ የቀደምት ስልጣኔ ፈር ቀዳጅ የስልጣኔ ቁንጮ
ከሆኑት በንግድና በግንባታ በእርሻ መስኖ ስራ እንዲሁም በእጅ ጥበብ
ሥራ ዎናዎች ተጠቃሽ ሥራዎች ናቸው። በዛሬው በምስራቁ የኢትዮዽያ
ክፍል ከ7ኛ ክፍለ ዘመን እስከ 9ኛ ክፍለ ዘመን በንግድ፣ በእደጥበብና
በእርሻ እንዲሁም የእስልምና ሃይማኖት ወደ ሐርላ አካባቢ በሚደርስበት
ወቅትና ግዜ የሐርላ ማህበረሰብ ከአዋማዊ እምነት ወደ እስልምና በቀጥታ
የተቀበሉና በእስልምና ሐይማኖት የተጠቃለሉ ማህበረሰብ የሐርላ ነባር
ህዝቦች ናቸው።
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በዚህ መሠረት በታሪክ የተረጋገጠው ነባርና ጥንታዊው የሐርላ ማህበረሰብ
የሚከተሉት ናቸው፡፡
እነሱም፣ሐርላ፤ጋቱሪ፣ጊዳያ፣ጌሲ፣ኤቡ፣አፋር፣አርጎባ፣ሀ
ረሪ፣ስልጤ፣ሱማሌ፣ሐዲያ፣አቦኝ
፣አዲሽ፣ሐርጋይ፣ሒጋን፣ዋር
ጋር፣አውአሪ፣ዘሙባራህ፣ባርዛራህ፣ያቆላይ፣ጃዛር፣አረብ፣ታከ
ላና
አልቃ። (ምንጭ፣ከይረዲን ተዘራ 2004፣ፕሮፌሰር አሕመድ ዘከሪያ
1992፣ፕሮፌሰር ላዽሶ 1999፣ጥንታዊው የሾንኬ መንደር የአርጎባ
ሕዝብ መነሻና የማንነት ግንዛቤ ገፅ 15)
በተጨማሪም የፈረንሳይ የኢትዮዽያ ጥናት ማዕከል (French
Center for Ethiopia Studies) የጥናት ማዕከሉ ዋና ተመራማሪና
ዴሪክተር ፍራንስዋ ግዛቭዬ ፍቪል በሐርላ ጥንታዊው ነባር ህዝቦች
ስልጣኔ ባደረጉት ምርም እንዲህ ብለዋል
“ሐርላ ማህበረሰብ እስልምናን ከተቀበለ በኋላ በሐርላ መንደር
የተገነቡትን የፈራረሱ መስጂዶች መቃብሮች የመቃብር ላይ ጽሑፎች
ሳንቲሞች ይህም ከ 13ኛ እስከ 16ኛ ክፍለ ዘመን የነበሩ ስልጣኔ
ውጤቶች ማግኘታችንን እንገልፃለን “ ልብ በሉ ከላይ በተፃፈው ጽሁፍ
የኦሮሞ ማህበረሰብ አልተጠቀሰም፤ ምክንያቱም ይህ የሆነበት የኦሮሞ
ማህበረሰብ በሐርላው ቅድመ ታሪክ ሆነ ኋላም የሐርላ ማህበረሰብ
እስልምናን ከተቀበለ በኋላም የሐርላ ማህበረሰብ ከሚኖርበት አካባቢ
ኦሮሞ ማህበረሰብ ባለ መኖሩ፣ የኦሮሞ እንቅስቃሴ እስከ ተጀመረበት
16ኛ ክፍለ ዘመን ኦሮሞች በገዳ በሕላውዊ (አዋማዊ) አምላኪ በመሆኑ
እስከ 16ኛ ክፍለ ዘመን በኋላም በዚሁ አምልኮ ቆይተዋል
ሌላው የኦሮሞ ማህብረሰብ ገዳ እምነት ተከታዮች በሰፈራና የግጦሽ
መሬት ይዞታ እንቅስቃሴ ባደረጉት ትንቅንቅ የሁለቱን ሃይማኖቶች፣
የሰሜን ሶሎሞናዊያን ክርስትና እምነት እና የደቡብ ምስራቅ የሐርላ
የእስልምና እምነት እና ስልጣኔ ውጤቶችን የገዳ ተዋጊዋች በጦርነት
ሳቢያ ጠፍተዋል። ይህንን ሁኔታ ግልጽ አድርጎ ለማመልከት በሐርላ
ጂኦግራፋዊ ምድር የነበሩት ጥንታዊው የሐርላ ሙስሊም ሱልጣኔትቶች
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የአካባቢ ነገሥታትና ግዛቶች የኦሮሞ ገዳዎች በገዳና በቡታ አደረጃጀት
በመጠናከር ጥቃት በመክፈት የሐርላ እስልምና ሱልጣኔቶች ግዛት
እንዲሁም የክርስታናው ነገሥታት ግዛት በቁጥጥር ሥር ያደረጉበት
ቀጥለን እንመልከት።
የኦሮሞ ታሪክ ካጠኑት ይልማ ደሬሳ 1999 ዓል የ 16ኛ ክፍለ
ዘመን የኢት፣ታሪክ ገፅ 223—248
የኦሮሞ መጀመሪያ መኖሪያቸው ቦታ ወላቡ የሚባለው ቦታ ላይ
ነበር መሬት ሲጠባቸው ወደ ሰሜን መንቀሳቀስ ተጀመረ፣ ከወላቡ....
.........................ወደ.................. >ኦዳኖቤ ኦዳኖቤ ላይ ለ5 ትውልድ
ከትመው ተቀመጡ፣ አራት ትላልቅ የኦሮሞ ነገድ በአንድነት ነበሩ (ከረዩ
፣ ቱለማ ፣ሜጫ ና ወሎ) ከዚያም የሙስሊሞች እና የክርስቲያን ወገኖች
በሚያደርጉት በጦርነት ሲዳከሙ ለገዳዎች ምቹ ሁኔታ ተፈጠረላቸው።
(** ወላቡ **ቦታውን ደራሲው ሲገልጽ ፣በዋቢ ሸበሌ እና ጁባ ወንዞች
መካከል ከሚገኘው የቤናድር ወደብ አንስቶ በስተምስራቅ ባሌ በስተደቡብ
እስከ ሰሜን ኬኒያ በስተሰሜን እስከ አባይ ሐይቅና ወላቡ ተራራ ድረስ
ሰፍሮ የሚገኝ ቦታ ነው)
የኦሮሞ ገዳ እንቅስቃሴ የግዛት መስፋፋት በዓመተ ልደት
1524ዓል ኦሮሞች ለመጀመሪያ ከደቡብ መንቀሳቀስ ተጀመረ ፣ ጃዊ
የተባሉት የበርቱማ ከፊል ጎሳዋች ናቸው የዋቢን ወንዝ ተሻግረው ደቡብ
ባሌን አካባቢ ያዘ፤ 1538 ዓል የሙደና ገዳ 8ቱ ዘመን በተፈጸመበት
ግዜ በርቱማዎች ባሌን በሙሉ ይዘው የኦሮሞ ጦር በፈጥጋር እና
ደዋሮን ማጥቃት ጀመረ። ይህ ሁሉ ሲሆን ዘመቻ ያደረገው የከረዩ
ነገዶች ሲሆኑ የቀሩት ቱለማ ፣ሜጫ፣ወሎ የተባሉት ከወላቡና ከኦዳነቤ
ሳይንቀሳቀሱ ቆዩ። 1551 ዓል የምችሌ ገዳ ጦር አድፍጦ ጠበቀው
አሚር ኑር ከገላውዶዮስ ጦርነት ገጥሞ ጦርነት በጦርነት የተረፈ
በድል ሲመለስ የአሚር ኑር ሠራዊት ሐዘሎ በሚባለው ስፍራ ባላሰቡት
ባልሰሙት የምችሌ ገዳ ጦር የአዳልን ጦር አሸነፈ፤ በታሪክ ውስጥ
የአዳል ጦር እንዲህ ተብሎ የማይባል ጉዳት ደረሰበት ከዚህ በኋላ
የአዳል ጦር ማገገም አልቻለም፡፡ 1544 ዓል የኦሮሞ የምችሌ ገዳ ጦር

-188-

የሀረሪ ታሪካዊ ጽሁፎች መድብል

ከሰሜን ባሌ ተጉዞ ፈጥጋርን ና ደዋሮን ማጥቃት ጀመረ እስካሁን
ያየነው የኦሮሞ ማህበረሰብ ከሐርላ ማህበረሰብና ከሰሎሞናዊ ክርስቲያን
ከሚኖርበት ጂኦግራፊ(መልከምድራዊ አቀማመጥ) ውጪ ከሚኖርበት
ገዳዎች በከፍተኛ የተደራጀ ሀይል፣ አቅምና ችሎታ ተንቀሳቅሶ በቁጥጥር
ስር ያዋላቸውን ግዛቶች ይህንን በተመለከተ የኦሮሞ ታሪክ ምሁራን
መሐመድ ሐሰን The Oromo of Ethiopia አሰፋ ጃለታ ፣ Oromia and
Ethiopia ፤ እንዲሁም ከአገር ውጪ ፀሐፊያን Ulrich Braukamper :
Oromo Country of Origin እነዚህንና ሌሎችንም ማጣቀሻ በማድረግ
አቶ አባ ዱላ ገመዳ “ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከየት ወዴት 1996 “
በሚባለው መፅሐፍ ስለ ኦሮሞ ገዳ እንቅስቃሴና በጦርነት በቁጥጥር ስር
ያዋላቸው ግዛቶች በ16ኛ ክፍለ ዘመን
በገፅ ፣ 6 የሚከተለውን አስነብበዋል።
“የታሪክ ማስረጃዋች እንደሚጠቁሙት የኦሮሞ ህዝብ ለ 12
ተከታታይ ቡታዋች (የገዳ ስርአቶች) በመዋጋት ከ 1522 እስከ 1618
ከሞላ ጎደል አሁን ያለበትን መልካምድራዊ ይዞታ በቁጥጥር ስር
አውሏል።
በመጀመሪያዎች ሁለት ገዳዎች ማለትም በሜልባና በሙዳ
ከ1522 እስከ 1538 የባሌን ግዛት ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል።
በ 3ኛ እና በ 4ኛ ገዳዎች በኪሎሌ እና ቢፎሌ ከ1538 እስከ 1554
ዓል ደዋሮን እና ፈጥጋርን ተቆጣጥሯል።
በ 5ኛው ገዳ በሚችሌ ከ 1554 እስከ 1562 ድረስ የፊንፊኔን (ሸዋ)
አካባቢዋችና በአቅራቢያው የሚገኙትን የክርስቲያንና የእስላም ይዞታዋች
በእጅ ለማግባት የቻለ ሲሆን። በ6 ኛው እና በ7 ኛው ገዳዎች ሀርመፋ እና
ሮበሌ ከ 1562 እስከ 1578 መንዝ ፣ጎንደር፣ደንቢያ፣ጎጃምን በቁጥጥር
ስር አስገብቷል።
በ 8ኛው የቢርመጂ ገዳ ከ1578 እስከ 1586 አስቀድሞ በደምቢያና
አካባቢው ላይ የተከፈተውን ጥቃት በማጠናከር የጣና ሐይቅ አካባቢዋች
ለመያዝ በቅቷል።
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በ9ኛው የሙለታ ገዳ 1586 እስከ 1594 የጎጃምን አንዳንድ
አካባቢዋችና የተመረጡ የትግራይ የዳሞት አካባቢዋችን ለመያዝ ችሏል።
................ አባ ዱላ ገመዳ፣1996 “
ከብዙ መረጃ ጢቂቱን ከላይ ለመመልከት እንደትሞከረው
የኦሮሞ ማህበረሰብ ከሐርላ ነባር ማህበረሰብ መልካምድር ክልል ውጪ
የነበረና ከግዜ በኋላ ወደ ሐርላ(አዳል)ና ክርስቲያን ምድር ኦሮሞች
እንደተንቀሳቀሱ በቁጥጥር ስር እንዳዋሉ ከላይ ከአባ ዱላ መረጃውን
አስነብበውናል፤ አሁንም ይህንን መረጃ የተከበሩ ፕረፌሰር ላዽሶ ጌ.
ድሌቦ፣ 2008ዓል፣ የኢትዮዽያ ታሪክ መነሻ ሂደት ከዘመነ ሜጋሊቲዝም
እስከ ሪፐብሊክ ከ1500 ዓ.ዓለም እስከ 2000ዓል ገፅ፣44
“ከ 1520ዎቹ እስከ 1620ዎች አስርታት ዘመን ድረስ በአንድ
ምዕተ ዓመት ውስጥ በርቱማና ቦረና በተባሉ ሁለት አውራ ጎሳዋችና
ከረዩ፣ወሎ፣ ሜጫና ቱለማ በተባሉት አራት ቅርንጫፍ ማህበረሰቦች
ተከፍሎ በሚከተሉት አስራ ሶስት ጠንካራ የሰፈራ አባ ሉባዋች(አዝማቾች)
ሜልበሕ ከ 1522 – 1530 ፣ሙደና ከ1530 – 1538፣ኪሎሌ
ከ1538--1546፣ቢፎሌ ከ1546--1554፣ምስሌ ከ1554--1562፣ሐርሙፋ
ከ1562--1570፣ሮበሌ ከ1570-- 1578፣ቢርመጃ ከ1578--1586፣ሙልአታ
ከ1586--1594፣ዱሎ
ከ1594--1602፣ዳግማዊ
ሜልባ
ከ1602—
1610፣ዳግማዊ ሙደና ከ1610---1618፣ዳግማዊ ኪሎሌ ከ1618—1618
በድምሩ በ104 ዓመታት ድርጅታዊና ትውልዳዊ ስምንት ዓመት የዘመቻ
አመራር (እንቅስቃሴ)በደቡብ ምስራቅ ከገናሌ ወንዝ በመነሳት በአብዛኛው
የዛሬ ደቡብ ምስራቅ መሀልና ምዕራብ ኢትዮዽያ ክልሎች ላይ በመስፋፋት
ብሎም በተጠቀሱት አካባቢዋች ክጥንቱ ነባር ኩሻዊ ሴማዊና ኦሞአዊ
የባሌ የደዋሮ የአዳል የሐዲያ የፈጥጋር የወርጅ የሐርላ የሱማሌ የአፋር
የአርጎባ የይፋት የአማራ የትግሬ የጋፋት የአይመላል የጉራጌ የዳሞት
የቦሻ የእናሪያ የቢዛም ህዝቦችና መንግስታት ጋራ በሰፈራ በግዜ በጦርነት
በጋብቻ በቋንቋ በጎሳ በበሕል በሐይማናት በስርአት በመወራረስ በአጭር
የታሪክ ዘመን ውስጥ ከስፍራና ከቁጥር አኳያ ዛሬ የኢትዮዽያ ትልቁ
ማህበረሰብ ለመሆን በቃ። ፕሮፌሰር ላዽሶ ፣2008ዓል ገፅ፣44
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እስካሁን ከላይ ባየናቸው የምሁራን መረጃዎች ቀደምት የሐርላ
ነዋሪዋች የኦሮሞን ማህበረሰብ ያላቀፈ የኦሮሞ ማህበረሰብ ከግዜ በኋላ በ
16ኛ ክፍለ ዘመን ወደ ሐርላ ሙስሊም ሱልጣኔቶች እና የሰሎሞናዊያን
ክርስቲያን ግዛቶች የተቆጣጠሩት መሆኑን በግልፅ ያሳያል። ሐርላዋች
ከአዋማዊ እምነት ቀጥታ ወደ እስልምና ሐይማኖት እስላማዊ መንግስት
(ሱልጣኔቶችን) ገንብተዋል፣መስርተዋል፡፡ ኦሮሞች የገዳ ስርአትና
እምነቱም ዋቀይፈቻ አማኞች የሐርላ ሱልጣኔት እምነት ስልጣኔን
በጦርነት የተዋጉና በቁጥጥር ስር ያዋሉ እንዲሁም የክርስቲያን
በተመሳሳይ ግዛቱን የሰፈሩበትና የገዳን ስርዓት አጠናክረው የገነባ
ማህበረሰብ ነው።
፨ የእስካሁን ዝርዝር መረጃ ያቀርብኩት መልስ ለአፈንዲ ሙተቂ አዳል
2009 ዓል ገፅ፣55 በእግርጌ(footnotes)
“ቀደም ብዬ እንደገለፅኩት የኦሮሞ የአርጎባ የሶማሊ እና የሀረሪ ሕዝቦች
በአዋሽና በዘይላ መካከል የሚታየውን ግንባታዋች ‘ሀርላ’ በተባለ ጥንታዊ
ነገድ መሠራታቸውን ያምናሉ..........ገፅ፣55”
ለ አፈንዲ ሙተቂ መልሱ ግልፅ እና ከላይ ያቀረቡኩት መረጃ
** የኦሮሞ ማህበረሰብ ከታሪክ አኳያ ከሐርላ ጥንታዊው ማህበረሰብ
አካል እንዳልነበረ
** የኦሮሞ ገዳዎች ከ16ኛው ክ/ዘ በኋላ ወደ ሐርላ ግዛት መጥተው
እንደሰፈሩ
** የኦሮሞ
ገዳዎች በቡታ ጦር ተደራጅተው የሐርላ ስልጣኔዋች
የእምነት ተቋምና የመንግስት ተቋማት(ሱልጣኔቶችን) እንደጠፉ
** ታሪክ እንደዘገበው የአዳል መንግስት ከፍተኛ የጦር ርብርብ በገዳ
ኦሮሞች ከ1577--1583እአ ይህንን ጥቃት ለመቋቋምና የአዳል ሱልጣኔት
መናገሻ ከተማ ከሀረር ወደ አውሳ በሱልጣኔቱ መሪ አሚር መሐመድ
ዃሚሳ(5ኛ) ወይም ኢማም መሐመድ ጃሳ(ጋሳ) ከህዝብ ምክክር በማድረግ
ወደ አውሳ ቆላማ ስፍራ ያሻጉሩታል ።
ስለዚህ የኦሮሞ ገዳዎች ከግዜ በኋላ ወደ ሐርላ ምድር እንደመጡና
እንደሰፈሩ እንጂ የኦሮሞ ማህበረሰብ የሐርላ አካል መስራች አልነበሩም።
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፨ አፈንዲ ሙተቂ አዳል 2009 ዓል ገፅ፣47 ወርጂ ጥንት እስልምናን
የተቀበለ ኦሮሞ ነው
ይህ መረጃው ታማኒነት የሌለው ምንጭ ስለሆነ የወርጂ
ማህበረሰብ ማንነት ግንዛቤ ያገኘ አይመስለኝም፣ ስለ ወርጂ ማህበረሰብ
ፕሮፌሰር ላዽሶ ጌ ድሌቦ 2008 ገፅ፣44 ከዘመነ ሜጋሊቲዝም እስከ
ሪፑብሊክ በሚለው አንደኛ ጥናታዊ መፅሐፍ
ወርጂ የሚባለው ማህበረሰብ የሐርላ አካል የሆነና የሐርላ
ስልጣኔ የገነቡ ለሐርላ ስልጣኔ ከፍተኛ አስተዋጾ ያበረከቱ እንደሌሎች
የሐርላ ማህበረሰብ አርጎባ፣አፋር፣ሶማሌ፣ሀረሪ፣ስልጤ፣ሐዲያ ሌሎች
ወዘተ እንጂ ወርጂ በበሕልም ሆነ በእምነት በሌሎች እሴቶች ወርጂ
ከኦሮሞ ማህበረሰብ አንድ አለመሆኑን የወርጂ ማህበረሰብ ከ 1270
እስከ 1577 እኢአ ለ300 ዓመታት በኢትዮዽያ እስላማዊ ስርዓት ከፍተኛ
ድርሻ ያበረከቱበት በተጨማሪ በእንደገና ፕሮፌሰር ላዽሶ የኢትዮዽያ
ታሪካዊነት ታሪካዊ መሰረቶችና መሳሪያዋች 4ኛ መፅሐፍ 1999 ገፅ፣48.
ነገር ግን ትልቁ ነጥብ መሰመር ያለበት አብይት ቁምነገር የኦሮሞ
ማህበረሰብ ከሐርላ ጥንታዊው ነባር ህብረተሰብ ከአፋር፣ ከአርጎባ፤
ከሀረሪ፣ ከሱማሌ፣ ከወርጂ፣ ከስልጤ፣ ከሐዲያ እንዲሁም ከሌሎች ጋር
በመፍለስና በመስፋፋት በጋብቻ በጉዲፈቻ በሐይማኖት በማህበራዊው
ወዘተ መስተጋብር በመፍጠር እስልምና ሐይማኖት ከተቀበለ በኋላ
በተለይም ከ 18ኛ ክፍለ ዘመን በኋላ ከ 1783 እስከ 1794 እእአ
በአሚር አብዱሸኩር ቢን ዩሱፍ አፊፍ ወድ በኋላ ባሉት ዘመናት ከሐርላ
ማህበረሰብ ጋር በመቀላቀል እስልምናን በመገንባትና በመንከባከብ ዛሬ
በሕገራችን ለእስልምና እድገት በኢትዮዽያ ትልቅ አሻራ ትቷል።
አፈንዲ ሙተቂ አዳል ገፅ፣33. የሼኽ አባዲር የዘር ሐርግ
በተመለከተ ይህንን ትስስር ከሚያነሱ ጎሳዋች አንዱ የኦሮሞ ጎሳ ቃሉ
የሚባለው ጎሳ ነው ብለህ ፅፈሃል። ነገሩግልፅ አልሆነም ከአባዲር ከልጅ
ልጆቻቸው ቃሉዋች ሊዋለዱ ይችላሉ ምክንያቱም የአባዲር ልጆች
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በየቦታው ለእስልምና አስተምሮ ተሰማርተዋልና ነገር ግን ሼኽ አባዲር
ወደ ሀረር በመጡበት ግዜና ዘመን የኦሮሞ ማህበረሰብ በሐርላ አካባቢ
አልነብረም የቃሉ ጎሳ ከአባዲር ሊወለዱ የሚችሉት ከ16ኛው ክፍለ ዘምን
በኋላ ብቻ ነው።
ይህንን ግልፅ ለማድረግ በአንድ ወቅት ወንድሜ አህመዲን ጀበል
የተሳሳተ መረጃ አስነበበን መረጃውም እንዲህ የሚል ነው፡፡
የኢትዮዽያውያን ሙስሊሞች የጭቆና ትግል ታሪክ ገፅ፣108—109“
የተለያዮ ጎሳዋች ሼኽ አባዲርን በሞቀ አቀባበል ነበር የተቀበላቸው ሼኽ
አባዲር ኢስላም ይበልጥ እንዲደራጅ አደረጉ ከሶስት ወራት በኋላ ሁሉም
ጎሳዋች ተሰብስበው በሀረር መሪያቸውን መረጡ በምርጫ የተሳተፉት
ጎሳዋች ሐርላ፣ ኖሌ፣ ሱማሌዋች እና አርጎባዋች እንደሆኑ በየህያ ነስረላህ
የተጻፈ ፈትሕ መዲነቱ ሀረር ይገልጻል ።”
ከላይ ካነበብነው ከአህመዲ ጀበል ጽሑፍ በታሪክ መረጃ መሰረት
ታማኒነት የሌለው መረጃ ነው፤ ምክኒያቱም ሼኽ አባዲር ወደ ሀረር
ሲመጡ በ 10ኛው ወይንም በ 13ኛው ክፍለ ዘመን ኦሮሞ (ኖሌ) የሚባል
ማህበረሰብ አልነበረም በየህያ ነሥረላህ ጽሁፍ በፈት መዲነት ሀረር
የለም። ላለመኖሩ መረጃ ከላይ በዚህ ጽሁፍ መግብያው ላይ በዝርዝር
ቀርቧል። Ulrich Braukamper. የመጀመሪያዋቹ የሀረር አምባ ነዋሪዋች
ሐርላ የሚባሉት ናቸው። እነዚህም ሰዎች በ 14ኛውና በ16ኛው ክፍለ ዘምን
በጣም ያደገ የግድብ መስራት ስልጣኔና የድንጋይ ግንብ ሥራ ችሎታ
ነበራቸው። አባዲር(ኡመር አልሪዳ) እና ጎደኞቻቸው ዛሬ የሀረሪዎች
አባት እየተባሉ የሚጠሩት በ13ኛው ክፍለ ዘመን ወደ ስፍራው ሲመጡ
ሐርላዎች፤ ጋቱሪዎች፤ አርጎባዎች እንደተቀበላቸው ዋግነር (1978) እና
ቹሩሊ (1941) ባቀረቡት ጥናታዊ ጽሑፎቻቸው ተንትነዋል። ፕሮፌሰር
አህመድ ዘከሪያ የሀረር ታሪክ 1992 ገፅ፣12
ባጠቃላይ የዛሬው ጽሁፍ (አንደኛ እርምት) ለወንድሜ አፈንዲ
ሙተቂ አዳል በተባለው መጽሐፍ የሐርላ ጥንታዊው ማህበረሰብ እና
የኦሮሞ ማህበረሰብ ታሪካዊው እንቅስቃሴ፣ መስተጋብር እና እድገት
በመረጃ ለማመልከት ተሞክሯል ሌሎችንም ርእሶች (ስሕተቶች) በሌላ
ጽሁፍ እስክንገናኝ መልካም ግዜ ይሁልን!!
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9.2. ለአፈንዲ ሙተቂ (ሁለተኛ እርምት )
ከኑረዲን አብደላ
አዳል 2009 የተባለው መፅሐፍ ውስጥ ያሉ ስህተት እርምት፤
ስህተት በታየበት፤ አረም በበቀለበት መታረም አለበት፡፡ የሀረር ጥንታዊው
የፅሑፍ መረጃ (Harari Old Manuscripts) በእጅ የተፃፉና ከትውልድ
ትውልድ ተሸጋግሮ ለዚህ ትውልድ እንዲደርስ ከልዩ ልዩ ውድመቶች
በጦርነት፣ በተፈጥሮሰራሽ፣ ከሰሎሞናዊያ ስርዓት ወዘተ መሰናክሎችን
አልፎ በጉያው አቅፎና ተሸክም የሀረሪ ማሕብረሰብ ጥንታዊው ዘመን
ተሻጋሪ ጹሑፎቹን ለዓለም የታሪክ አሻራ ሆኖ አሁን ላለንበት ዘመን
ቢደርስም ገና ብዙ ሚስጥር ያልተፈቱ፣ያልተዳሰሱ በመጪው ትውልድ
ተጠንቶ የሚተነተኑ ስራዎች ይጠብቀናል።
የሀረር ጥንታዊው ሰነዶች (Harari Old Manuscripts) ጥቂቶች
የሚከተሉት ናቸው፡፡
ቁዱስ ቁራን በእጅ የትፃፈና ካለግራፊ (Calligraphy)ባለ ነጭና
ጥቁር እንዲሁም ባለ ቀለም እድሜ ጠገብ (400 ሂጅሪያ) ምንጭ፣
ሽሪፍ ሙዚየም ሀረር 2007 ። ” አብዱልሙሔይሚን አብዱልናሲር
(አልላህ መርሂም) 1964 ዓል--1968 ዓል. ከአንድ አውሮፓዊ ሰው
በመሆን በሀረር ጥንታዊው የቁርአን የእጅ ጽሁፍ ኪታብ ላይ ለማጥናት
በተካሄደው ምዝገባ በሀረር ከ 650 የእጅ ጹሑፎች ተመዝግበው ነበር።
ቀጠብቲ ሙዳይ መሐመድ ኢብራሂም ሱሌይማን 1997 ገጽ ፣ 110”
1. የመውሉድ (መንዙማ) ኪታቦች (ሼኽ አስልሃዲን ተቂ ከ15ኛ-16ኛ ክ/ዘመን መካከል የተፃፈ)
Ewald Wagner እኤአ 1983
የሼኽ አስላሕዲን ድርሰቶች አሳትሟል፤
2. አብዱላሂ ሼኽ አህመድ ቡህ ገፅ፣115
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3. ኪታቡል አል ፈራይድ ፣ የ16ኛ ክ/ዘመን ደራሲ አው አብዱረህማን
አል አረሺ የ17ኛ ክ/ዘመን ፈራይድ ደራሲው በፈቅህ ጠይብ አል
ዋናጅ አስድሪ
4. ፈትሁል ሐበሽ የ16ኛ ክ/ዘመን የሀረር ታሪክ ደራሲ ሸሐበዲን
ቢን አብዱልቃዲር
5. ኹለሳ (የሙስሊም ታላላቅ ምሁራን/ሊቃውንት ታሪክ ስብስብ )
6. ወራቅ (ደራሲው አብዱረህማን ወራቅ ሲሆኑ ይህ መፅሐፍ
የተፃፈው ከነብያችን -ሰ.አ.ወ.- ከሞቱ ከ 300 ዓመት በኋላ የተፃፈ
ሲሆን ይህንን መፅሐፍ ሼኽ ሐሺም ቢን አብዱለዚዝ አልሀረሪይ
በ18 ኛው ክፍለ ዘመን አሰራጭተዋል)
7. የአይ አመቱላ ቢንት አብዱረህማን ኢብኒ ኡመር ፈቅህ የ19ኛ
ክ/ዘመን ስብስብ ስራዎች እኚህ ሴት መምህርና የሐይማኖት ሊቅ
የሶስት ትላልቅ ቅጽ መፃሐፍት ደራሲም ናቸው
8. ፈትሁል ረህማን ደራሲው ሼኽ ሐሺም የ18ኛው ክ/ዘመን
የአጀሚናየአረቢ አፃፃፍ ስልት
9. ፈትሕ መዲነት ሀረር በየህያ ነስረላህ በእጅ የተፅፈና የሀረር
ታሪክን የሚቃኝና ዋናው ትኩረት አድርጎ የሚያሰምርበት የሀረር
እስላማዊ መንግስት፣ የሼኽ አባድር አመጣጥ፣ ከሼኽ አባድር
የመጡ ሉካን፣ የተከሰቱትን ክስተቶች ወዘተ። ነገር ግን ፈትሕ
መዲነት ሀረር የተፃፈበት ዘመን አልተፃፈበትም ።
የዛሬው እርምት የአፈንዲ ሙተቂ አዳል 2009 መፅሐፍ የሀረር
ጥንታዊ የእጅ ጽሁፍ ከላይ በቁጥር 9 በቀረበው የፈትሕ መዲነት ሀረር
በተፃፈው ጽሁፍ በደራሲ ያህያ ነስራላህ በሼኽ አባድር ዙሪያ አሉታዊ
መጣጥፎችን አስነብቦናል ዝርዙሩን እንመልከት።
አፈንዲ ሙተቂ አዳል 2009 ዓል ገፅ፣ 33--34
“ሼኽ አባድር ከ998-1020 በነበረው ዘመን የሀረር አሚር
(አስተዳዳሪ) ሆነው መግዛታቸው ይናገራል (ፈ/መዲነት)....ይሁንና
እነዚህ ተአማኒነት ይጎልቸዋል።
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ከአባዲር ጋር የዘር ሐረጋቸውን የሚያስተሳስሩ (ኦሮሞ ቃሉ፣ሼኻሽ)
የዚህ ታሪክ ተቃራነው....ሼኹ እስልምና ከማስተማር ውጪ ሀገር ገዥ
ሆነው አላገሉም።”
ገፅ፣33-34 አዳል አፈንዲ ሙተቂ
ከላይ ያየነው የአፈንዲ ጽሁፍና መልክት ሼኽ አባድር የሀረር
አሚር እልነበሩም፣ ሀረር አላስተዳደሩም፣ ፈትሕ መዲነት ሀረር ጽሁፍ
ተአማኒነት የለውም (ይጎድላቸዋል) ብሏል። ጥሩ ይህ ከሆነ እኔ ኑረዲን
የታሪክ ማስረጃ ከማቅረቤ በፊት ወንድሜን አፈንዲ ሙተቂ አንድ
ጥያቄ ላቅርብልህ፡፡
ጥያቄው
በጥር 2004 ዓል ባሳተምከው (አፈንዲ ሙተቂ) መፅሐፍ ሀረር ጌይ
ገፅ፣28
“ህዝቡ በመሪው(በሼኽ አባድር) ንግግርና የማስተማር ችሎታው
እንደተደነቀው ሁሉ ከጀመዓው መምጣት ጋር በተገኘውም ውጤት
ተገረመ። በመሆኑም ይህ ብሩክ ሰው የኛ መሪ መሆን አለበት የሚል
ሐሳብ አቀረበ። ጎልማሳው መምህር(ሼኽ አባዲር) ጥቂት ካንገራገረ በኋላ
ከሕዝብ የመጣለትን ጥያቄ ተቀብሎ በመሪነቱ ስልጣን ላይ ተሰየመ።”
እንግዲህ አንባቢያን ልብ በሉ አፈንዲ ለዚህ መፅሐፍ ሀረር
ጌይ ከላይ ለተፃፈው በግባትነት ማጣቃሻ አድርጎ ያቀረበው ምንጭ
ፈትሕ መዲነት ሀረር ነው። አፈንዲ ሙተቂ 2004 ዓል ገፅ፣31 ግርጌ
ማስተወሻ ቁጥር 29
እንግዲህ አፈንዲን የምጠይቀው በ 2004 የፃፍከው ስለ ሼኽ
አባድር እና ፈትሕ መዲነት ሀረር፤ ለአንባቢያን ያልተስተካከለ መረጃ
ማቅረብ ይሆናል
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**አሁን ደግሞ ሼኽ እባድር መንግስታዊ ስርዓት ዘርግተውና መሥርተው
ያስተዳደሩበት የታሪክ መረጃ ላቅርብ ስለ ሀረር ታሪክ ምሁርና ደራሲ
አብዱልከሪም አሕመድ ዩሱፍ 1995 በገፅ 257- -258
“አው አህመድ ዓሊ ሻሚ ከተለዮ መፅሐፎች እና ያሕያ ነስረላህ
ከፃፉት የእጅ ጽሁፍ እንዲሁም ከፈትሁል ሐበሽ ከሚገኘው ሀረር
ከነገሱ አሚርች እንዲሁም በትጨማሪ ከአል ኢስላም ወል ሐበሻ
በዚህ መሰል ስብስብ ስራና ጽሁፍ በሀረር የነገሱ አሚሮችና የነገሱበት
ዘመን፣ዓመታትና ቀናት በሂጅሪያ አቆጣጠር ዝርዝር መሰረት፣ በሂጂሪያ
1 እስከ 5 እስልምና ሐበሻ ደርሰ፤ በ 8ኛው ሂጂሪያ ነጋሺ አሥሐማ ሞተ፤
ነጋሺ አሥሐማ በሞተ ዘመን አሚር ወድ ቢን ሂሻም አል መኽዙሚ
ሐበሻ ገቡ ለጥቀውም ወደ ሀረር መጡ፤ የመጀመሪያ ሠንጠረዥ ቁጥር
አንድ የሀረር አሚር ከውድ ቢን ሂሻም አልመኽዙሚ ልጅ ልጆች አሚር
ሐቦባ የመጀመረያ የሀረር አሚር ነገሰ፤ ሙሉ ስማቸውም አሚር ሐቦባ
ቢን ሐሩን ቢን ኢስሐቅ ቢን ዓሊ ቢን ኢዘዲን ቢን ወድ ቢንሂሻም
አልመኽዙሚ።
በሠንጠረዥ በቁጥር ሁለት የነገሱት ዑመር አርሪዳ (ሼኽ አባድር)
…….ወሬግ ዘማን 1995 ገፅ 257 - 258
ሌላ ተጨማሪ ማስረጃ ሼኽ አባዲር የሀረር አሚር ለሞሆናቸው
በስፋት ከፃፉ አብዱላሂ ሼኽ አህመድ ቡህ 1998 ዓል የሀረር ከተማ
ታሪክ በገፅ ፣ 3 “ ሼኽ አባድር ሀረር ካስተዳደሩ አሚሮች ዝርዝር ውስጥ
ስማቸው ተመዝግቦ ሁለት የተለያዩ ግዚያት ስልጣን መያዛቸውም
ተገልፃል። በዚህ መሰረትም
1ኛ. በሂጅራ አቆጣጠር ከ391-411 ወይም እአአ ከ 1000 - 1020 እና
2ኛ. ለጥቂት ዓመታት ማለትም በሂጅሪያ አቆጣጠር ከ412-457 ከተሰወሩ
በኋላ እደገና ከሌሎች አሚሮች በመቀጠል እአአ ከ1065-1066 ወይንም
በሂጅሪያ አቆጣጠር ከ458-459 ይዘው እንደነበረ ተጥቅሷል። ገፅ፣3”
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የሀረር ከተማ ታሪክ ገፅ፣2. “ሼኽ አባድር የሀረር ከተማ
አስተዳዳሪና የሐይማኖት አባት ከሆኑ በኋላ በአካባቢው ነግሶ ከነበረው
አማዊ (ጣኦት አምላኪ) ንጉሥ ካርቢናል ቢን ማሀራዋል ከወንድ ልጁ
ጆረኒያል ቢንካርቢናልና ከሴት ልጁ ማርከኒሺ እንዲሁም ከወንድሙ
ከሰይደር ጋር በተለያዩ ጊዜያት ሀረር አካባቢ ጦርነት አካሂደው ድል
ነስተዋል ። ገፅ፣2 “
ሌላ ተጨማሪ ማስረጃ ሼኽ አባዲር አሚር ስለመሆናቸው ከፃፉት
ጸሐፊያን አህመዲን ጀበል፣ ኢትዮዽያ ሙስሊምች ከ615-1700 የጭቆና
የትግል ታሪክ ገፅ ፣108-109
“ ከሶስት ወር በኋላ ሁሉም ጎሳዎች
ተሰብስበው በሀረር መሪያቸውን መረጡ ……..በየህያ ነስረላህ የተፃፈው
ፈትሕ መዲነቱ ሀረር ይገልፃል ……በ1234 - 35 እአአ ሼኽ አባድር
በርካታ ዑለሞች ከሀረር ለሐጅ ወደ መካ ሄዱ ለረጅም ዓመታት በዚያው
መኖር ጀመሩ፣ እርሳቸው ወደ ሐጅ ሲሄዱ አሚሪነቱን ለወንድማቸው
ዑመርዲን አሳልፈው ሰጡ።ገፅ፣108-109”
መረጃዎች ላለመንዛዛት አንባቢያንንም ላለማሰልቸት ብዙ የታሪክ
ፃሐፊያን የአባዲር አሚር ለምሆናቸውና አገር ለመምራታቸው ጽፈዋል፤
ሆኖም ግን አፈንዲ ሙተቂ ደፍሮ እንዲፅፍና ብርታት በመስጠት ለዚህ
ላደረሱት ፕረፌሰር አህመድ ዘከሪያ ሰለ አባድር መንግስት ምስረታ
የሀረር አመጽ 1992 በገጽ ፣ 50
“ ሀረር ከተማ ከመቆርቆራ በፊት ሰባት መንደሮች እንደነበሩ
እንደሚነገረው ሁሉ ስለ ሀረር አመሰራረትም የሚነገሩ ብዙ አፈታሪኮች
አሉ። (አፈታሪክስ ቢሆን የታሪክ ጽሁፍ ባልነበረበት ሁኔታ መነሻ መሆኑን
እንዴት ግንዛቤ ጠፍቶ ሌላ መረጃ ሳይኖር የህዝቡን እምነት የሚሽር
እርግጠኛ ሆኖ መደምደም ይቻላል‹‹በአርታኢው የተጨመረ››፡፡) ይሁንና
የሀረር ስም ሲነሳ አስቀድሞ የሚነሳው “ጠባቂዋ የሆኑት ቅዱስ” የሼኽ
አባድር ስም ነው። እኚህ ሰው ከአጃቢዎቻቸው ጋር በመሆን በአስረኛ
ክፍለ ዘመን ከደቡብ አረቢያ እንደመጡና የሀረር አስተዳደራዊ ስርዓት
ዘርግተው ሀረር የሚለውን ስም እንደሰጧት ይታምናል፣ በዚሁ መፅሐፍ
ፕ/ረ አህመድ ዘከሪያ 1992 ገጽ 36-39 የአሚሮች ንግስና ያስተዳድሩበት
ዘመን ዝርዝር ቀርቧል በዚህ ሰንጠረዥ መሰረት ሁለት ጊዜ ሼኽ አባድር
አሚር በመሆን አገርን ያስተዳድሩበት ዘመን በሰንጠረዥ ያሳያል
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አሚር ዑመር አልሪዳ ሼኽ አባድር………..1000--1020 እአአ
አሚር ዑመር አልሪዳ ሼኽ አባድር.................1065--1066 እአአ
እንግዲህ አንባቢያን ከላይ ያቀረብኩት መረጃ ለአብነት ከብዙዎች
ጥቂቱን ነው፣ ይህም ሼኽ አባድር አሚር አልነበሩም የሚለውን የአፈንዲ
ሙተቂ አዲስ የፈጠራ ታሪክ እውነታውን ለአንባቢያን በመረጃ በኔ በኩል
አቅርባለሁኝ የሂሊና ፍርዱን ለአንባቢያን ትቻለሁኝ።
አፈንዲ ሙተቂ አዳል በሚለው 2009 ዓል በገጽ ቁጥር ፣34
ፈትሕ መዲነት ሀረር (ጥንታዊው የእጅ ጽሁፍ) የተባለው ጽሁፍ ላይ
ያቀረበ ትችት ሼኽ አባድር ወደ ሀረር መጡበት በተባለበት ጊዜ እና
አሚር በሆኑበት ዘመን በፈትሕ መዲነት ሀረር ላይ የጊዜ ልዩነት የ200
ዓመታት ማለት በአማካኝ ከ430 ሂጅሪያ እስከ 630 ሂጅሪያ በአውሮፓ
አቆጣጠር ስንቀይረው 1216እአ እስከ 1000 ይህ ልዩነት በታሪክ አፃፃፍ
(ድርሳናት) Old Manuscripts ውስጥ የሚታይ የተለመደ ክስተት ነው፤
በየህያ ነስረላህ ብቻ የታየ ልዩ ሁኔታ አይደለም። ለምሳሌ አንተው
አፈንዲ በጻፍከው በዚሁ አዳል 2009 ገጽ ፣ 244 የሃድያ ሙስሊም
ገዢ ቤተሰብ ልጅ የነበረችና በኋላም አፄዎች ያከነሰታት (ማክፈር)
እሌኒ የሞተችበት ጊዜ የአስር ዓመታት ልይነት ቤኪንግሀ እና ሀንቲንግ
1522 ሲሉ ብራውኬምፐር ግን 1532 ነው ያለው የግዜ ሉይነት እንኳን
ጥንትም ዛሬም በአውሮፓ ጸሐፊያን ጭምር ያለና የሚከሰት ነው፤ እንደ
ትልቅ ውድቀት ሳይሆን ጥናት ይፈልጋል፣ ሌላ ምስሌ ልጨምርልህ
የኢትዮዽያ ታሪክ የ 3000 ዓመታት ታሪክ ነው እያሉ አቶ ተክለጻድቅ
መኩሪያ ያቀራሩበት እና የሸለሉበት የነበረው [„ከ550ዓል --1300 ዓል
በኢትይዽያ ለ 8 ምዕተ ዓመታት በቤተመንግስትም ሆነ በቤተክርስቲያን
የተፃፈ የታሪክ መረጃ እስከ ዛሬ ድረስ አልተገኝም ፕሮፌሰር ላዽሶ
1999 ገጽ፣23 „] ስለሆነም በፈትሕ መዲነት ሀረር ውስጥ ያሉ የጊዜ
ሉይነቶች በጥናትና በምርምር የሚስተካከል ይሆናል፤ በዚህ መሰረት
ግንባርቀደም ሆነው በፈትሕ መዲነት ምርምሩን ካካሄዱት ውስጥ አላህ
ይርሃማቸውና አው አህመድ ዓሊ ሻሚ (አው ሻሚ) ናቸው።
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ይህንን በተመለከት የአው ሻሚ ምርምር፣ ጥናት የስራ ውጤት
ጽፈው ላአንባቢያንን ያቀረቡልን አላህ ስራቸውን ይውደድላቸውና
የተከበሩት አብዱላሂ ሼኽ አህመድ ቡህ በ1998ዓል ገጽ 132
“በአድስ አበባ ዩነቨርሲቲ የኢትዮዽያ ጥናት ኢንሲቲትዩት ውስጥ
በቁጥር. 276 የተመዘገበ በእጅ የተፃፈ የአረበኛ ሰነድ መኖሩ ይታወቃል።
ከነዚህ ውስጥ አንዱ ጀድወል አሻሽ ወሻሚ በሚል ርዕስ የተፃፈው
ከአሚር ሐቦባ እአአ ከ969 - 1000
እስከ አሚር አብዱላሂ ቢን መሐመድ አሊ እአአ ከ1885-1887
ድረስ የሀረር. ከተማን ያስተዳደሩ አሚሮችን ስም በዝርዝር የያዘ ታሪካዊ
ሰነድ ነው። መጽሐፉን አስመልክተው በመቅድሙ ላይ እንደአብራሩት
እአአ በ1946 ለስዊድናዉ ካውንት ቫን ፎስን አጠናክረው ያዘጋጁትን
ጽሁፍ እንደገና በተሻሻለ ሁኔታ እአአ በ1946 እና በ1948 ጽፈውታል፣
ይህንኑ መጽሐፍ ለአራተኛ ጊዜ አሻሽለው በምስራቅ አገሮች ጥናት
ለታወቀው ለሆላንዳዊው ኤጄ ድሬዌስ(A.J Drewes) እአአ በ1958
አዝጋጅተው ሰጥተውታል። ለኢትዮዽያ ጥናት ኢንስቲቱዩት የተሰጠው
ጀድወል ቅጁዎች በግልሰቦች በእጅ የተግኘውን ነው።
አቶ አህመድ ሻሚ በመጽሐፉ መቅድም ላይ እንደገለጹት
ለመጽሐፉ ምንጭ የሆኑት መጽሐፍትና የታሪክ ሰነዶች ብዙ ናቸው
ከነዚህም ውስጥ በአማረኛና በፈረንሳይኛ የተፃፉ መፅሐፍት፣ በእጅ
የተጻፉ የአረበኛ የታሪክ ሰነዶች ደብዳቤዎች እንዲሁም በየህያ ነስረላህ
የተጻፈው ፈትሕ መዲነት ሀረር የሚሉ ይገኙበታል ።
የህያ ነስረላህ በአረበኛ ቋንቋ ፈትሕ መዲነት ሀረር በሚል ርዕስ
የጻፈው መፅሐፍ የዘገበው በሀረር ሼኽ አል በለድ ዑመር አሪዳ (አባድር)
እና ፖርቱጋሎችና ጣሊያኖች ብሎ በሰየማቸው ጠላቶች መካከል በ13ኛው
ክፍለ ዘመን የተካሄደን የጦርነት ታርክ ነው።
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ለጀድወል አሻሽ ወሻሚ የታሪክ መጽሐፍ ምንጭ የሆኑትን
ሰነዶች አስመልክተው ጸሐፊው ሲገልጹ በአብዛኛው ደብዳቤዎችንና
የታሪክ ሰነዶችን የሰጡኝ ሻሽ አል ሐጂ አህመድ አብራሞ ናቸው በማለት
ጽፈዋል። ሐጂ አህመድ አብራሞ በሂጅሪያ 1370 (1947/48 እአአ)
ሞተዋል፣ በመሆኑም ጸሐፊው ርዕሱን የራሳቸውን ስምና የሟቹ የውድ
ጎደኛቸውን ስም በማጣመር የሰየሙት መሆኑ ታውቋል። አብዱላሂ ሼኽ
አህመድ ቡህ 1998ዓል ገጽ፣ 132 “
ሌላው አፈንዲ የሼኽ አባድር ብዛታቸውን በተመለከተ አብዛኛው
የሐርላ ሙስሊሞች ታሪክ የጻፉ የሼኽ አባድር ጋር የመጡት ቡድን
ብዛት ቁጥር ከ አብጀድ ድምር 405 (ከአረበኛው. ሓ=5.
ራ=200.
ራ=200.
ድምር 405) የሼኽ አባድር ቡድን ብዛት 405 መሆኑ
የተውፊትና የጽሑፍ ሰነዶች ያረጋግጣሉ። አፈንዲ ይህንን የሰነድና
የተውፊት አውቆና ተረድቶ ይሁን አይሁን የሚከተለውን አፈንዲ
ሙተቂ ያስንብበናል።
***** አፈንዲ ሙተቂ ሀረር ጌይ 2004 ዓል ገጽ ፣ 28
“ከአረቢያ የመጣው ያ ታሪካዊ ጀመዓ 405 አባላት ነበሩት።
ቡድኑ በአብዛኛው የዲን(እስልምና) ተማሪዎችን ያቀፈ ሲሆን በተለያዩ
የዕውቀት ዘርፎች የተካኑ ዓሊሞችና ከቢሮች ነበሩት መሪያቸው ደግሞ
አንድ ብልህ ጎልማሳ መምህር ነው”
በዚሁ መጸሐፍ ገጽ ፣31 የግርጌ ተራ ቁጥር፣ 25 የሼኽ አባድር
ቡድን ብዛት 405 ብሎ ዘግቦ ምንጮቹን ይዘረዝራል።
*******አፈንዲ ሙተቂ አዳል 2009 ዓል ገጽ ፣ 35
“ሼኽ አባድር ወደ ሰሜን ምስራቅ አፍሪቃ የመጡት 405 አባላት ያሉት
ጀመዓ በመምራት ነው ተብሏል የጀመዓው አባላት ብዛት የተባለውን
ያህል መሆኑ አከራካሪ ነው።
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አፈንዲ ባለፉት 5 ዓመታት በሁለት ተከታታይ መጽሐፍ ውስጥ
በአንድ ርዕስ ራሱን በራሱ ሲቃረን አይተናል ስለዚህ አፈንዲ የጥናት፣
የመረጃ፣ የግባት የግዛቤ እጥረት ወይስ ታሪክ ፈርቀዳጅ ለመሆን ይህንን
ፍርድ ለአንባቢያን ትቼዎለሁኝ። በመቀጠል ሼኽ አባድር አባላት ቡድን
405 ናቸው፤ ብለው የጥናት ጹሑፎቻቸውን ላአንባቢያን ያቀረቡ
ደራሲያን እጠቅሳለሁኝ ። ጥሮነ፣ የኢትዮዽያ ቀደምትና ታላላቅ ኡለማ
፣ አብዱልፈታህ አብደላ ፣ 2005፡፡ የኢትዮዽያውያን ሙስሊሞች ከ
615 - 1700 የጭቆናና የትግል ታሪክ ፣ አህመዲን ጀበል ገጽ ፣ 108፡፡
“በ1216 ሼኽ ዑመር ሪዳ (በሀረሪዎች አጠራር ሼኽ አባዲር) ከ 405
ዑለሞች ጋር ከሒጃዝ በመነሳት ወደ ሀረር መጡ”። የሼኽ አባድር ቡድን
ብዛት 405 መሆናቸውን ከዘገቡት የውጭ ምሁራን አንዱ ብራውከምፐር
ነው። ስለ ሼኽ አባድር ቡድን የሚከተለውን ያስነብበናል
By Ulrich Braukamper፣ Frobenius Institute, Frankfurt፣ the
Islamization and Muslim Shrines of Harar plateau፤Subtitle outlines of
islamization
“When Abadir reached Harar with company of 405 Shaykhs at
the beginning of the 13th century, the native peoples he met there Harala,
Gaturi and Argobba were all Islamize…..
…….Abadir was not the pioneering missionary of Islam, but he and his
group obviously acted for strengthening of the institutional framework
of religion.
The islamization and Muslim shrines of Harar plateau by
U.Braukamper.
እንግዲህ ከላይ መረጃው የሚያመልክተው የሼኽ አባድር ቡድን
405 መሆናቸውን ያገር ውስጥ ፣ቀደምት አባቶቻችን ትውፊት የተነገረ፣
እንዲሁም ጥንታዊው የሀረር በእጅ የተጻፉ ጹሑፎች የአገር ውስጥ
እና የውጭ ምሁራን ጥናት አድርገው ያረጋገጡት መሆኑን ላምባቢያን
መረጃውን በጥቂቱ አቅርባለሁኝ!!
በመጨረሻም ወንድሜን አፈንዲ ይህ ትችት ያቀርብኩት በታሪክ
እውቀትና መረጃ እንጂ የግል ጉዳይ እና ጥላቻ ወይንም ልዮ ተልዕኮ
እንደሌለኝ ትረደኛለህ !!
ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ
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9.3. ለሐይሌ ላሬቦ እና ለኢሳት ቲቪ
ከ ኑረዲን አብደላ
ይህ ርዕስ መልሶችን እንድጽፍ ካነሳሱኝ አበይት ምክኒያት
ከሆኑት አንዱ January 22 /2017 እአአ በእሳት ቴሊቪዥን who are
Ethiopians? ማነው ኢትዮዽያዊ ? በሚል ርዕስ ከእሳት ቴሊቪዥን
ጋር ያደረጉት ጥያቄና መልስ ታሪክ ቀመስ በተለይም በጨለንቆ ጦርነት
ዙሪያ፣ ስለ ሀረር ኤምሬት፣ ስለ አፄ ምኒሊክ ወዘተ ዙሪያ የተደረገ
ውይይት በዩቱዩብ የተቀዳ ከሬዲዮ ነጋሽ ከአውሮፓ መልስ እድሰጥበት
ቢላክልኝም በወቅቱ እኔም በግል ጉዳይ ወደ ሐገር ቤት ስለሄድኩኝ እናም
ስመለስም ስለዘገየ ምላሹን አውሮፓ በሚገኘው ሬድዮ ነጋሽ ማቅረብ
አልተቻለም። ይሁንና እሳት ቴሌቪዥን የኢትዮዽያ ሙስሊሞች ታሪክ
ከሃይሌ ላሬቦ የተናገረውን ምላሽ ብቻ እንደ በቂ ማስረጃ መውሰድ
ትክክል አይሆንም፤ የሌሎችንም መልስና አስተሳስብ እንደ ሚዲያ
መስማትና ማስተናገድ ተገቢ ነበር፤ ነግር ግን የናንተ እሳት ቲቭ
ኢትዮዽያዊ ብዙሐነት የሚያስትናግድ ሆኖ አላገኘሁትም ስለዚህ ይህ
በመረጃ የማቀርበው ምላሽ ለሃይሌ ላሬቦ እና ለእሳት ቴሌቪዢን ሲሆን
መረጃው ከናንተው ልህቃን ማህደር የተገኘ ስለሆነ ጥሩ እና ሚዛናዊ
መልስ ነው ብዬ እገምታለሁኝ፡፡ የማንንም በአሉታዊ ስሜት ለመንካትም
(ለማስቀየም) አይደለም
ሃይሌ ላሬቦ ሲናገር “ መሐመድ ተከታዮቹን ወደ ኢትዮዽያ ነው
የላከው “እንዲህ አይባልም፣ መባል የነበረበት ነቢዮ መሐመድ. ...በማለት
ኢትዮዽያዊነት ጨዋነት በተሞላበት አክብሮታዊ አነጋገር መግለጽ በተገባ
ነበር። ነቢዮ መሐመድን(ሰዐወ) ማክበር የኢትዮዽያ ሙስሊም ህዝባችንን
ማክበር ጭምር ነው፡፡ የታሪክ መምህርነት የሚጀምረው ከግብረገብ ነው።
ላሬቦ ሲሳሳት ማስተካከል የጋዜጠኛው ሃላፊነት ነበር የሚል እምነት
አለኝ። ለምሳሌ የክርስቲያን ገድል በብዛት የጻፉት ተክለጻዲቅ መኩሪያ
ስለ ነቢዮ መሐመድ (ሰዐወ) በአክብሮት ነው ስማቸውን የሚጽፉት።
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የግራኝ አሕመድ ወረራ 1966 ዓል አአበባ ፣ ገጽ ፣ መግቢያ 2
“ከነቢዮ መሐመድ ስብከት ወዲህ 7ኛው መቶ ዓመተ...........”
2) ሃይሌ ላሬቦን መጠየቅ የምፈልገው አፄ ሚንሊክ ለምንድነው በለስ
ቀንቷቸው በ19 ኛው ክ/ዘመን ድል በድል የሆኑት?
ልዩ ችሎታ ፣ ልዩ ጥበብ ፣ ልዩ ተፈጥሮ ፣ልዩ የሰውነት ብቃት
ወዘተ አይደለም ።
ጉዳዮ እንዲህ ነው፣ በርሊን ኮንፈረንስ በሚባለው በ19ኛው ክ/ዘመን
የአውሮፓ ሀገራት በበሪሊን እአእ በ1884 ተሰብስበው የአፍሪካን ሀገራት
በቅኝ ግዛት ስር በማስገባት የጥሬ ሀብት በቀጥታ በመዝረፍ ምጣኔ
ሀብታቸውን ለማሳደግ በበርሊን ጉባኤ በማድረግ አፍሪካን ይከፋፈላሉ፤
በተለይም ለዚህ ጥቃት የተጋለጡት የሙስሊም ሃገራት በቀጥታም ሆነ
በተዘዋዋሪ ከአውቶማን ቱርክ ጋር ግንኙነት የነበራቸው የጥቃቱ ኢላማ
ውስጥ ገቡ ነገር ግን እንደ አብሲኒያን ነገስታት ከ13ኛው ክ/ዘመን ወዲህ
አፄዋች (አምደፂዮን፣ ዘረያቆብ፣ እቴጌ ኢሌኒ፣ እስክንድር፣ ገላውድዮስ፣
ሱስኒዮስ፣ ዮሐንስ፣ ምኒሊክ) ከአውሮፓዊያን ድጋፍ ለማግኘት በተለያዩ
ዘመናት በክርስትና ሃይማኖት ስም አቤቱታና ደብዳቤ ይጻጻፉ ነበር።
ከዚህ አንፃር ተክለጻዲቅ መኩሪያ፣ የኢትዮዽያ ታሪክ ከአፄ ልብነድንግል
እስከ አጼ ቴዎድሮስ ምዕራፍ፣30 ገጽ ፣ 156
“ ከዐፄ እስክንድር ዘመነ መንግስት 1470 ዓል ግድም ጀምሮ
በፓርቱጋል መንግስት ጠባቂነት ውስጥ አንዳንድ የፓርቱጋልና
የኢጣሊያን ተውላጆች በቤተመንግስት ከተላመዱ በኋላ ቀጥለው በነገሱት
ነገስታት ዘመን በየግዜው ግንኙነት እየጠበቀ መሄዱን ከዚሁ ግንኙነት
የተነሳ ብዙ ደብዳቤ መለዋወጣቸውን የግራኝን ወረራ ለማስወገድ ርዳታ
መምጣቱን ከእርዳታው በኋላ ብዙዎች ሚሲዮናውያን መምጣታቸውን
እነሱም (አውሮፓዊያን) ከእስክንድር ጀምሮ የተመኙት የሃይማኖትና
የጥቅም ምኞት በዐፄ ሱስንዮስ ግዜ ከተፈጸመ በኋላ በልጃቸው በዐፄ
ፋሲል ጊዜ መውደቁን ባለፈው ምዕራፎች ገልጸውልናል።”
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በ16 ክ/ዘመን ዓፄ ልብነድንግል ከአውሮፓ መንግስትታት የወዳጅነትና
የእርዳታ ጥሪን በተመለከተ ተክለፃዲቅ ሞክሪያ በሌላ ቦታ ከላይ
በተጠቀሰው መጽሐፍ ምዕራፍ፣11 ገጽ፣51
“መጀመሪያ ዶን አልቫሬጽ ቀጥሎ ጸጋ ዘአብ የሚባሉትን
የኢትዮዽያ ወደ ሊስቦን(የፖርቱጋል ከተማ)ቤተ መንግስትና ወደ ሮማ
ሊቀዻዻስ ርዳታና ዝምድና ለመጠየቅ የላኩት።”
እንግዲህ ወደ በርሊን ኮንፈረንስ ስንመለስ የአውሮፖ ኮሎኒያልስቶች
በ1884 እአአ አፍሪካንና የሙስሊም ሃገራትን ሲከፋፈሉ በወቅቱ
የአቢሲኒያ ሃገር በአውሮፖ ኮሎኒያልስቶች መዳፍ ስር አልወደቀችም
ምክኒያቱም ከላይ በገለጽነው ከአውሮፓ ቅኝ አድራጊዎች ጋር የጠበቀ
ክርስታናዊ ትስስር ስለነበራቸው። በ 1884 እአ ሴሜንና ምስራቅ አፍሪካ
ሃገራትን በአውሮፓ ኮሎኒያልስቶች ተከፋፈላቸው፣ ጁቡቲን ፈረንሳይ፣
በርበራን እንግሊዝ፣ ሞቅዲሾን ጣሊያን ፣ ግብፅን እንግሊዝ፣ ሱዳንን
እንግሊዝ በመያዝ። በሐረነጋሽ ወይም ኤርትራ ቀደም ሲል አካባቢው
በሙስሊም ልዩ ልዩ ጎሳዋች መሪዎች ይተዳደር ነበር። የአፋር መሪዎች
እንደ ምጽዋ፤ ዙላና አካባብውን ያስተዳድሩ ነበር። በሐረነጋሽ በተደጋጋሚ
በቱርኮች፣ በግብጾች ተጽኖ ስር ነበር ተክለፃዲቅ መኩሩያ፣ ዐፄ ዮሐንስ
የኢትዮዽያ አንድነት ገጽ፣349
በ1876 እስከ 1878 ዓል ጣሊያን ከእንግሊዝ በሚስጥር
በመስማማት ከግብጾች እጅ በማውጣት መሉ በሙሉ ምፅዋን በእጃቸው
አስገቡ ገጽ፣352 እንደላይኛው መፅሐፍ እንግዲህ ነገሩን ግልጽ ለማድረግ
ኢትዮዽያ በአጼ ዮሐንስ ንግስና ዘመን ነበር ኤርትራ ላይ ጣሊያን
ምጽዋን የያዘው ነገር ግን የተቀሩት ግዛት እንዳይያዝባቸው በተጨማሪም
የአፄ ምኒሊክ ና የአፄ ዮሐንስ ለስልጣን ፉክክርና የበላይነት ለመሆን
እንዲሁም፣ ባለ ዘመናዊ የጦር መሳሪይ ባለቤት ለመሆ አፄ ምኒሊክ
ከተለያዩ አውሮፖ መንግስታት የሚስጥር ውል በማድረግ ይህንን ሸፍጥ
ተሳክቶላቸው የዘመኑ የምርጥ ጦር መሳሪያ ባለቤት ሆኑ። ዐፄ ምኒሊክ
ጠመንጃ ለማሰባሰብ ምክኒያት፣ ዻውሎስ ኞኞ ሲያስረዳን
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“ዐፄ ዮሐንስ በመሳሪያ እየደረጁ መጡ በጉንዲት ባገኙት ምርኮ
…..ይህንን የሰሙት ምኒሊክ አባሚካኤል(አባማሲያስ) ከፈረንጆች
እንዲያገናኛቸው የመሳሪያ ሽያጭ እንዲያድርጉላቸው ወደ ፈረንሳይ
እና ወደ ጣሊያን ላካቸው በዚህ መሰረት አልክሳንደሪያ የነበረው ፒየር
አርኑከስና ሌሎች ወደ ሸዋ መጥተው ከምኒክ ጋር ተገናኙ፣ አርኑከስ
ሰኔ 29 ቀን 1868 ዓል 100940 የፈረንሳይ ፍራንክ የሚያወጣ ዕቃ ይዞ
በለውጡ የጦር መሳሪያ ለመግዛት ከሸዋ ተነሳ። ዻውሎስ ኞኞ ፣አጤ
ሚኒሊክ ገጽ፣51”
ከላይ በተጠቀስው በዚሁ መጸሐፍ በገጽ፣371
“ የፈረንሳይ ጦር ነጋዴ ቦሌሊ የአጤ ምኒሊክ ከፍተኛ ወዳጅ ነው
ምክንያቱም ወደ ሸዋ በብዛት የጦር መሳሪያ ያስገባ ነጋዴ ነው።”
ከድጋሊ ጦርነት ይህንን የዐፄ ዮሐንስን መንግስት ለመቀልበስ
ጣሊያኖች (የኑጉሥ ኡምቡርቶ መንግስት) ዐፄ ምኒሊክ በሚስጥር
ስምምነት በምትኩ የመሳሪያ እርዳታ ለምኒሊክ ለመስጠት በጣሊያን
መንግስት መልክተኛ በኮንት አንቶኔሊ ውል ተዋውለዋል። ይህንን ውል
ዐፄ ዮሐንስ የኢትዮዽያ ኑጉሥ የማይውቁትና በስተርጀባው ተንኮል
ያለበት የአገር ክህደት ተደርጎ ምኒሊክ የተተቹበት ነው ይህንን ውል
መምህር ገብረኪዳን ደስታ 1998 ዓል ገጽ፣46
“1- በሸዋና በጣሊያን መንግስት አንድነትና ወዳጅነት በሚያስደንቅ
ሁኔታ በስራ ላይ ውላል
2- የጣሊያን መንግስት ለዳግምዊ ምኒሊክ ስልጣናችው ከፍተኛ
የሚያደርግ የጦር መሳሪያና ሌላም ነገር በተቻለው መጠን እንዲያግዛቸው
ተስማምቷል
3- የኢጣሊያ መንግስት ከንጉስ ምኒሊክ ድርሻ ግዛት አልፎ
እንዳይነካባቸው በግልጽ አረጋግጧል
4- የጣሊያን መንግስት ለንጉሥ ምኒሊክ 5000 የጦር መሳሪያ
አሰብ ባለው ቆንሲል አድርጎ ለመላክ ተስማምቷል
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5- የሸዋ ንጉሥም ይህንኑ የጦር መሳሪያ ተቀብሎ መንግስቱን
ለመጠበቅ ካልሆነ በቀር የጣሊያን መንግስትን የሚጎዳ ነገር እንደማይፈጽም
በግልጥ አረጋግጧል፣ ችግር በገጠመ ግዜም ይህኑን መሳሪያ ይዞ
ለጣላያኖች ሊያግዝ ተዋውሏል።”
እስካሁን ለማየት እንድተሞከረው አቢሲኒያን በቅኝ ግዛት ስር
ያልሆነበት ምክንያት፣ እና የምኒልክ የጦር መሳሪያ እርዳታ አሰባሰብ
የሐይል እሰላለፍ ከሌሎች አካባቢ ነባር መንግስታት ከበሕላዊ የጦር
መሳሪያና ኋላ ቀር ትጥቅ ከምኒልክ ሊመጣጠኑ አይችሉም ይህ ሐቅ
ሐይሌ ላሬቦ እንዴት ሊሳነው ቻለ።
ዐፄ ምኒሊክ ይህ ዘመናዊ መሳሪያ ሰሜኑን ሐገራችንን ከባዕዳን
አውሮፖኖች ከጣሊያኖች መዋጋት ጠላትን ከኤርትራ ማባረር ሲገባቸው
የጥንት የአባቶቼ ሐገርና ምድር እየተባለ ውሸት የሚደሶኩሩበት
በፈረደበት ግራኝ የተውሰደ ሃገር ብለው ነባሩንና በቀልት ያአካባቢ
ህዝብና መንግስት በዘመናዊ መሳሪያ ጨፈጨፋቸው በዚህም መሰረት
በምኒሊክ ፖሊሲ ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀውን ነፍጠኛ ጦር ተዋግተው
በዘመናዊ ጦር ተጨፍጭፈው የአካባቢ መንግስት የተነጠቁት የሀረር
ኤምሬት አሚር አብዱላሂ ብቻ አይደሉም፤ ይህንን በተመለከተ የተከበሩ
ፕሮፌሰር ላዽሶ 1983 የኢትዮዽያ የገባር ሥርዓት ጅምር ካፒታሊዝም
፣ ገጽ፣ 93
“በምንሊክ ፖሊሲ በዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀውን ጦር ተዋግተው
የተሸነፉ የሀረር አሚር አብዱላሂ (1887 እአ)
የጉራጌው ኢማም ኡመር ባቅሳ (1889 እአ)
የሐዲያው ኢማም ሐሰን አንጃሞ (1890 እአ)
የከምባታው ወማእ ድልበቶ ደጎዮ (1891እአ)
የወላይታው ካዎ ጦና ጋጋ (1894 እአ )
የከፋው ታቶ ጋኪ ሼሮቾ
ከላይ የተዘረዘሩት የአካባቢ ነገስታት ከነተወላጆቻቸው የአገራቸው
ንቅል ባላባቶች የመሆን ዕድል አጋጠማቸው ገጽ፣93።”
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ከውጭ ሐገራት በተለይም የጣሊያን ደራሲ ኮራዶ ዞሊ በጣሊያን
ቋንቋ 1930 እአአ ተጽፎ ወደ አማረኛ በዘሪሁን ገብሬ የተተረጎመ
የአውሮፓ መንግስታት በተለይም የጣሊያን መንግስት የጦር መሳሪያ
ለምኒልክ በማስታጥቅ የደቡብ፣ የምስራቅ አካባቢ እንዲወረሩ ትልቅ
ሚና ተጫውተዋል ይሕንን ኮራዶ ዞሊ የኢትዮዽያ ታሪክ ገጽ ፣ 148149 የሚከተለውን ጽፏል
“ የዓፄ ዮሐንስ ዘመነ ንግስና እየተዳከመ ምኒሊክ ትኩረት
ያደረጉት ወደ ደቡብ የኢትዮዽያ ክፍለ ሀገር ነበር፤ ለዚህም የኢጣሊያ
መንግስት ንጉሡ ምኞታቸውን እውን ያደርጉ ዘንድ ፍላጎት ስለነበረው
ወደ ደቡብ እንዲዘምቱ አጥብቆ ይገፋፋቸውና ይደግፋቸውም ነበር፣
በእርግጥ የኢጣሊያ መንግስት በወቅቱ ለሸዋ ንጉሥ የሚሰጠው እርዳታና
የምክር ድጋፍ ከተቀሩት ታላላቅ የአውሮፓ መንግሥታት የላቀ ሲሆን
የዚያኑ ያህል በምኒልክና በሮማ ገዢዎች መካከል የነበረው የግንኙነት
ትስስር የወዳጅነት መልክ የያዘ በመሆኑ ምኒልክ በቀይ በሕር በኩል
የጦር መሣሪያ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት እንዲችሉ ተፈቅዶላቸዋል።”
በተጨማሪም ኮራዶ ዞሊ ዓፄ ምኒልክ ለጦር መሳሪያ ለግዛት መስፋፋት
ከሮማ መንግስት ጥቅም ለማግኘት ሲሉ የኤርትራን ሃገር ለኢጣሊያን
መንግስት አሳልፈው በመስጠት እውቅና ሰጡ። ይህንን በተመለከተ
የኢትዮዽያ ታሪክ ኮራዶ ዞሊ በገጽ ፣ 154
“ ንጉሠ ነገሥት ዓፄ ምኒልክ በበኩላቸው ከጣሊያን መንግስት
ጋር ያላቸውን ወዳጅነት ይበልጥ ለማጠናከር ብሎም እርዳታ ለማግኘት
ሲሉ በዓፄ ዮሐንስ ዘመን ጣሊያን በጄኔራል ባልዲ-ሴራ መሪነት ድል
አድርጎ የያዘውን ደጋውን የኤርትራ ክፍለ ሃገር የጣሊያን ግዛት ለመሆኑ
እውቅና ሰጡ።”
እንግዲህ ከላይ ለመመልከት እንደተሞከረው ምኒሊክ ለጦር
መሳሪያ ሲሉ ኤርትራን አሳልፈው በመሰጠት ባገኙት ዘመናዊ መሳሪያ
የደቡብና የተቀሩት አካባቢ መንግስታት ወረራ በማድረግ ግዛታቸውን
አስፋፉ።
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ሌሎች የአካባቢ መንግስታት ከጦርነት ወይንም የምኒልክ የጦር
መሳሪያ በመስጋት ያለጦርነት በሰላም እጃቸውን በመስጠት ለምኒልክ
የገበሩ አካባቢ መንግስታት አያይዘው ሲገልጹ የተከበሩ ፕሮፌሰር
ላዽሶ1983 ፣ በምኒሊክ ወታደራዊ ግፊት እና ዲፕሎማሳዊ ተስማምተው
የገበሩ
“1- የወሎው ኢማም መሐመድ አሊ(ራስ ሚካኤል)(1867-76 እአ)
2- የጂማው ሱልጣን አባጂፋር (1882 እአ)
3- የለቀምቱ ደጃዝማች ሞርዳ ባካሬ (1882-86 እአ)
4- የቄለሙ ደጃዝማች ጆቴ ቱሉ
5- የቤኒሻንጉል ሼኽ ሆጃሌ አልሀሰን (1898 እአ)
6- የጉሙዝ ጉባው ሼኽ ሃምዳን አቡሾኽ (ባንጃው) (1898 እአ)
7- የአፋሩ ሱልጣን መሐመድ ሐንፋሬ (1896 እእ)
እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ከነተወላጆቻቸው የየአገራቸው ትክል
ባላባቶች ተብለው ከምኒልክ ቅጣት ዳኑ።”
ሃይሌ ላሬቦ እንግዲህ የምኒልክ በዘመናዊ ነፍጥ ታጥቆና በወቅቱ
በገባው የሸዋ ድርቅ ቸነፈር የአካባቢ መንግስትና ሕዝብ ከመውረርና
ስልጣኔ፣ ለም መሬት፣ ሀብትና ቅርሱን ከመዝረፍ ውጭ ሌላ አማራጭ
አልታየውም በዚህም የነባር ህዝቦች ደም እንደ ጅረት የፈሰሰበት በደቡብ
እና ምስራቅ ሐገራችን 19ኛው ክ/ዘመን የዘር ማጥፋት ወንጀልና አዲስ
ገባር ስርዓት በነፍጥ በአካባቢው ነባር ሕዝቦች ላይ የተመሰረተ ስርዓት
ነው፡፡
የሀረሪ ህዝብ ያንን አሳዛኝ ታሪክ በባሕል ቤቱ መደቡን ቀይ በመቀባት
ምን ግዜም መሰዋት የሆኑትንና በዘምናዊ መሳሪያ የተጨፈጨፉትን
ቅድመ አያቶቹን ያስታውሳል።
ለላሬቦ መረጃዊ መልስ
1ኛ- ግብጾች ከሀረር ነቅለው ሲወጡ 1884 እአ ምኒልክ ሀረርን ለመያዝ
እየገሰገሱ እያለ ድብዳቤ ለአውሮፖዊያን ጻፉ (ይጽፋሉ) ያአባቶቼን ሃገር
ልመልስ ቢዬ መሄዴነውና እንድታውቁት ብዬ ነው....ከላሬቦ አንደበት
(ከኢሳት ቲቪ)
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****** ግብጾች 1875-1884እአ ሀረርን በያዙበት ግዜ ፣ ምኒልክ ያባቶቼ
ሐገር ነው ካለ ለምን ታዲያ 1875 - 1884 ባለው ዓመታት ከግብጾች
ተዋግቶ ሀረር ነፃ ያላወጣው?
2ኛ- ላሬቦ በኢሳት ቲቪ፣ ሀረር 1884 እአ በወቅቱ ሀረር ለማንም
በሩ ክፍት ነው ጠባቂም የለውም።
******* ተመልሶ ላሬቦ ራሱን ሲቃረን፣ ሀረር ላይ አሚሩ ጣሊያኖችን፣
አውሮፖዋችን ገደላቸው ይላል
የሀረር በር ክፍት ባለምሆኑ ጠባቂም መንግስትም ስላለው የውጭ
ባእዳን ያለ ፍቃድ መግባት ስለማይችሉ እርምጃ ወስደዋል። በሩ ጠባቂ
አለው ላሬቦ እንዳለው በሩ ለማንም ክፍት እይደለም፡፡ ስለዚህ የአሚሩን
ትእዛዝ በሚጥስ የህይወት ዋጋ የሚያስከፍል መሆኑንና ምኒሊክ
የጣላኖችን ሞት ሊበቀል ወደ ሀረር ዘመተ ብለህ ተናግረሃል።
ለአንባቢያን ግልጽ ለማድረግ አውሮፓዊያኑ ስለ ተገደሉበት
ጉዳይ ላብራራ ጉዳዩ እንዲህ ነው ፣ አሚር አብዱላሂ ስልጣን ሲይዙ የህግ
ማሻሻያ እርምጃዎች ያደርጋሉ ይህ ያልጣማቸው የውጭ አገር ዜጎች
ብዙ ማደናቀፊያ ዘዶዎችን ይሞክራሉ፤ ህጉን ለማስቀየር በምጨረሻም
ወደ ሮም መልክት ይልካሉ፤ የሮም መንግስትም አንድ ሉዑካን ቡድን
ወደ ሀረር ይልካል፤ አሚሩ ይህንን ሲሰሙ ልዑካኑ ወደ ሀረር እንዳይገቡ
ዜይላና ጀልዴይሳ መልክተኛ ይልካሉ፣ የጣልያን ልዑካን ወደ መጡበት
እንዲመለሱ ቢነገራቸው አሻፈረኝ ብለው ግብ ግብ ሲያነሱ በተፈጠረው
ግጭት አንዱ አምልጦ ሲሸሽ ቀሪዎቹ ተገደሉ። የሀረሪ ህዝብ ፀረ ጭቆና
ትግል፣ 2003 ዓል ገጽ፣15
የላሬቦ ሀረር ጠባቂም የላትም ለማንም የተከፈትች በር ነው
ብሏል። ታዲያ ምኒሊክ ለምን ዘው ብሎ ወደ ሀረር ከተማ አልገባም
? ነገር ግን የሀረር ጠባቂዎቻ ጨለንቆ ላይ ለምኒሊክ ዘመናዊ መሳሪያ
ደረታቸውን ሰጥተው ሸሂድ (Martyr) ሆነዋል፣
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3ኛ- የጨለንቆ ጦርነት ምን ያህል ግዜ ወሰደ? ሀረር አካባቢ ለማስገበር
ምን ያህል ግዜ ወሰደ? ወይስ እንደ ላሬቦ 30 ደቂቃ ብቻ። ምኒሊክ ሀረር
ሲይዙ የማንም ሐብትና ንብረት አልተነካም (አልተዘረፈም) ተክለፃዲቅ
ሞክሪያ ዐፄ ዮሐንስ በሚለው ገጽ፣391
“ምኒሊክ አሚር አብዱላሂን በታህሳስ 29 ቀን 1879 ዓል አሸንፈው
በጥር 3 ቀን ሀረር ከተማ ገቡ”
እንግዲህ ይህ ጽሁፍ ከምኒልክ በኩል የተፃፈውን እንዳለ ወስጄ
የላሬቦን 30 ደቂቃ ንቀት ለማስተያየት ተፈልጎ ነው፤ በገጽ፣294
እንደላይኛው
“አሚር አብዱላሂን ለመፈለግና ለማሳደድ በጥር 22 ቀን ወደ
ባቢሌ ገስግሰው የሁለት ቀን ዘመቻና ወረራ ካደረጉ በኋላ ብዙ ሰው
አስገብረው ብዙ ከብት ይዘው ወደ ሀረር እንደተመለሱ ከተማረከው
ውስጥ ለማራኪው ሁለት በእጅ ለንጉስ ሶስት በእጅ (ከ 5 ውስጥ 2
እጅ ለማራኪው 3 በእጅ ለመንግስት ማለት ነው) ከዚሁ ከዘመቻው ላይ
ከተዘረፈው ውስጥ በጦርነት ሰዓት በቅሎው፣ ፈረሱ፣ እህያው ለሞተበት
ወይንም ለጠፋበት አደላድለው በመስጠት ከጦር ሰራዊቱ ከመድፉና
ከጠበንጃው ከፍለው የካቲት 28 ቀን ወደ እንጦጦ ተመለሱ። ተክለፃዲቅ
ሞክሪያ ፣ አጼ ዮሐንስ ፣ገጽ፣294”
እንግዲህ ከላይ በዝርዝር የቀረበው የጨለንቆ ጦርነት በምኒሊክ
ደጋፊዎች እይታ የተጻፈው ላይ በራሳቸው እጅ በጻፉትና በመሰከሩት
እንደወረሩት፣ እንደዘረፉት አይተናል።
በተጨማሪ ምኒልክ ሀረር ላይ ወረራ ካደረገና ከተቆጣጠረ በኋላ
ምን ያሕል ገንዘብና ንብረት እንደወረሳቸው ዝርዝር መረጃ የዘገበው
መጸሐፍ የአፋር (ድናኪል) ታሪክና መረጃ አርኪ ምንጭ አልመንሀል
(Almanhal) በደራሲ በሼኽ ጀማሉዲን ኢብራሂም ኸሊል አሻሚ በልጃቸው
በዶ/ር ሃሽም ጀማሉዲን 2000 ዓል ገጽ ፣ 243
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“ቁጥር 2 - የዳግማዊ ምኒልክ መንግስት ሲዋጉ የሞቱት ሁሉ ንብረታቸው
ተወርሶ ወደ መንግስት ግምጃ ቤት ገቢ እንዲሆን ። (ወራሪዋች የደንብ
ቤት ሲሉት ሀረሪዋች የደም ቤት አሉት)
ቁጥር 3 - አሚሩ ለዳግማዊ ንጉሥ ነገሥት መንግስት 40,000 የማሪያ
ትሬዛ ብር እንዲከፍል
ቁጥር 4 - አሚሩ 30,000 ጣቃ አቡጀዲድ ጨርቅ እንዲከፍሉ የሚል
ግዴታ ተወሰነ
(አሚሩ በአካባቢው ስለ ተሰወረ የሀረሪ ሕዝብ ገንዘቡን 50,000
ማሪያ ትሬዛአ እና ቡጀዲድ ጨርቅ በግዴታ አስከፈሉት፣ የአምልኮ ስፍራ
ሼኽ በዚኽ መስጂድ የሚባለውን አፍርሰው መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን
አደርጉት ። የሀረሪ ህዝብ ፀረ ጭቆና ትግል 2003 ዓል)
4ኛ- ሃይሌ ላሬቦ ሌላ የሐሰት ወሬ የተናገረው “አሚር አብዱላሂን ግብጾች
1884 እአ ሾሙት” ብሎ የተናገረው
****** ሃይሌ ላሬቦ የምስራቅ አፍሪካ የነባር ህዝቦች የአካባቢ መንግስታት
ታሪክ ያነበበና ያጠና አይመስለኝም፣ ይህንን ያልኩበት 1884 እአ
ከቢርሊን ኮንፈረንስ በኋላ ግብጽ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ሆነች በግብጽ
ቁጥጥር ስር (1875-1884 እአ) የነበረችው ሀረር የስልጣን ሽግግሩን
ከግብጾች ወደ ሀረር ኤምሬት በአውሮፓኖች መንግስታት ነበር። ላሬቦ
የመሰለው ግን አሚር አብዱላሂ በግብጾች የተሾመ ነው !
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ስለ አሚር አብዱላሂ 1884 እአ ስልጣን ርክክብ ከግብጾች
1884 እአ የፈረንሣይ ጦር መርከብ ከ12 የበሕር ሃይል ሰራዊትና
ትንሽ ግብረ ሃይል የያዘ ግብጽ ከሀረር ለማስለቀቅ ለሚፈጥረው ተልዕኮ
ወደ ኦቡክ (ጁቡቲ) ተላከ በተጠንቀቅ እንዲጠብቅ
1884 እአ በእንግሊዙ ሌተናንት ፔይቶን መሪነት የሚመራ
ፔይቶን የስልጣን ሽግግር ሀረር ድረስ በመምጣት የአሚር ዘውድ (ታጅ)
ጫነላቸው፤ ግብጾች የሀረር ኤሚሬት ስርዓት በማስቆም ሀረርን እንደያዙ
ሁሉ አሁን ጥለው ሲወጡ ሪድዋን ፓሻ ከፔይቶን ጋር በመሆን የቀድሞ
አሚር ሙሑመድ ዓሊ ትልቁን ልጅ አብዱላህን በአሚርነት አነገሱት
In early 1884 the french warship L’inferent was sent to Obok with Leonce
Lagarde, the new resident, and twelve soldiers. Although a small force, its
presence was significant for the imminent Egyptian evacuation of Harar
would cause a power vacuum in the area (Marcus 1975/ 1995: p 75)
In September 1884 Radwan Pasha together with the British lieutenant
Payton arrived to Harar in order to announce the withdrawal of the
Egyptian garrison and administration. The British did not dare to occupy
the city, and for a brief period it was a protectorate of London while
British officials decided what to do. In order to keep it away other
European powers they handed Harar over to the son of the latest Emir.
When the Egyptians evacuated Harar in 1884/5 Abd Allah b. Muhammad
b.Ali Abd Ash-shakur was set on the throne by the Egyptian pasha and
the British consul. (Trimingham, islam in Ethiopia, 1952 p 129, Aubert
1999 p 152)
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አሚር አብዱላሂ ከነገሱ ከጢቂት ሳምንታት በኋላ ከእንግሊዞች
ጥያቄ ቀረበላቸው ይኸውም የእንግሊዝ ባንዲራ በሀረር እንዲውለበለብ
መሉ የእንግሊዝ መንግስት ከለላ እንደሚያድርግላቸው ነበር፤ አሚሩ
የቀረበውን ጥያቄ ውድቅ አደረጉት፣ ነገር ግን እሺ ብለው ባንዲራውን
ቢያዉለብልቡና ቢስማሙ ኖሮ ሀረር በዛሬው የኢትዮዽያ ካርታ
አትካተትም ነበር።
5ኛ- ሃይሌ ላሬቦ በጣም የሚገርምና የማይታመን ታሪክ ሲናገር በኢሳት
ቲቪ እንዲህ ይላል
“በኢትዮዽያ የቀድሞ ነገስታት ጉድለት ወይንም ሕዝብን የጨፈጨፈ
ኑጉስ ወይንም ዓፄ በታሪክ የለም” ሃይሌ ላሬቦ
*******ለሃይሌ ላሬቦ መልሴን በመረጃ የተደገፈ ጭፍጨፋ የሌሎችን
ዓፄዎች ትቼ የምኒልክን ጭፍጨፋ ብቻ በመረጃ አቀርባለሁኝ ከብዙዎች
ጢቂቱን
1) የምርኮኞች ጉዳይ ስናነሳ እጅግ አድርጎ የሚያሳዝነው ከ400 በላይ
የሆኑ ለኢጣሊያ ተቀጥረው የተዋጉ ሐማሴኖች እጅና እግራቸው መቆረጡ
ነው፣ ነገር ግን ዓፄ ምኒሊክ የኢጣሊያ ዜጎች ለሆኑት ምርኮኞች በቂ
እንክብካቤ እንዲደረግላቸው በአዋጅ ሲያዙ በሐማሴን ተወላጅ ወይም
በወታደርነት መጥሪያ ባሻዙቅ በሚባሉት ለምን ጨከኑ።
(ዻውሎስ ኞኞ ፣ አጤ ሚኒሊክ ፣ ገጽ 219)
2) ዐፄ ምኒሊክ ከ 1874 - 1879 ወደ ደቡብና ምሥራቅ ኢትዮዽያ
ያደረጉት የግዛት ማጠቃለል (አገር ግንባታ) በተለይ በአርሲ ወላይታና
ሀረርጌ የተደረጉት ዘመቻዎች በተቀዋሚዎቻቸው ላይ ከረር መረር ያለ
የበቀል ርምጃዎች ወስደዋል፣ ንብረት ተዘርፏል፣ ሕይወት ጠፍቷል።
(ተክሌ የሻው፣ ሥልጣን ተሻሚ ትግሬዎችና የኢትዮዽያ አንድነት ፣
ገጽ 236)
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3) ደብዳቤ በጥር 1887 እአ ከሸዋ ንጉሥ ምኒልክ ለፈረንሳይ ወዳጃቸው
ለሙሴ ቦረሊ
የጨለንቆ ጦርነትና የሀረር ኤሜሬት ፍጻሜ (ሰውን ፈጀሁት!)
“የተላከ ከኑጉስ ምኒሊክ ይድረስ ለሙሴ ቦረሊ እንዴት ሰነበትክ
እኔ እግዚአብሄር ይመስገን ደህና ነኝ። እኔም ወደ ሀረርጌ እሄዳለሁ
ብዬ ስጎዝ የሀረርጌው ሹም ሜታ ላይ ወራቤሌ ከሚባለው ቦታ አጥሩን
አጥሮ ሰውን አስከትቶ ጅሃድ ነው እያለ የሙሐመድን ወገን ሁሉ ሰብስቦ
መድፉንም ነፍጡንም አድርጎ ሳልፍ አገኘሁት ይታረቃል መስሎኝ
ብልክበት መልክተኞቼን አስሮ የልደትለት እሰፈሬ ድረስ መጥቶ ተዋጋ
የምስራች በእግዚአብሔር ቸርነት ድል አድርጌ እሱ ብቻውን በፈረስ
ሲያመልጥ ሰውን ፈጀሁት መድፍና ነፍጡም ተያዘ ሀረርጌም እከተማው
ገባሁበት
በጥር በ፯ ቀን በሀረር ከተማ ተጻፈ
ሞዓ አንበሳ ዘእምነ ነገደ ይሁዳ (ማህተም)
ምኒልክ ንጉስሠ ሸዋ”
(የኢትዮዽያ የመከራ ሥርዓትና የኤርትራ ጥያቄ ፣ ፕሮፌሰር ላዽሶ
1985 ፣ ገጽ 146)
4) በሃይሌ ላሬቦ መንደር (ደቡብ ክልል) የምኒልክ ጦርነትና የህወት
ጥፋት
በ 1894 በምኒልክ ዘመቻ በጦርነት በወላይታ በዓፄ ምኒሊክ በራስ
ሚካኤል ወዘተ በጥምር አዝማችነት በወላይታ ላይ ለሁለት ሳምንት
በተካሄደው በጦርነት 118,987 የወላይታ ሕዝብ እንደተገደለ እንዲሁም
1800 ሕዝብ ከ36,000 ከብቶች ጋር በምርኮ እንደተወሰደ ጸሐፊ ትዕዛዝ
ገብረሥላሴ መዝግበዋል።
(እንደላይኛው፣ የኢትዮዽያ የመከራ ሥርዓት፣ ገጽ 17)
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5) ከ1879 እስከ 1897 ድረስ ከ18 ዓመታት ውጊያ በኋላ በ1897
በጦር ሜዳ የተማረኩት የከፋው ታቶ ጋኪ ሼርቾ (1850 እስከ 1912)
ከባሪያቸው አራሩ ጋር በሰንሰለት ታስረውና በታላቅ ሠራዊት ታጅበው
በራስ ወልደጊዮርጊስ ወደ ምኒሊክ በምርኮ ሲወሰዱ። በጦርነቱ ሂደትና
በኋላ እስከ ፋሽስቶች ወረራ ድረስ በስድስት አሥርታት የከፋ ሕዝብ
በሞት በምርኮ በስደት በበሽታ በችጋርና ወደ ባርነት ተሽጦ ከ 1,500,000
ወደ 200,000 እንደወረደ ተገምቷል
(እንደላይኛው ፣ ገጽ 19)
6) የሲዳማ ህዝብ የምኒልክ ጦር ለመመከት እንደ ጥንቱ እየዘፈነ
ይጠብቃል ሲዳማዎች በህላዊ መሳሪያ እንጂ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ
አይተው አያውቁም። የምኒልክ ጦር በራስ ልዑልሰገድ የሚመራ
ዘመናዊ የጦር መሳርያ የታጠቀ ስለሆነ አብዛኛውን ሲዳማ አሸንፎ
አስገበረ፤ ልዑልሰገድ ከጋላማ ተነስቶ ወደ ላይ ሲወጣ በመጀመሪያ የሺሻ
ማርያምን ቤተክርስቲያን በ1892 ተከለ፤ ከዚያም ወደ ደጋው ለመውጣት
ሲሞክር ደጋው አሜን ብሎ አልተቀበለም ጦርነት ተካሄደ ሲዳማዎች
የሚቶኮስባቸው ጥይት ጋሻ አልከላከል ስላላቸው የበር መዝጊያ (ጩፋና)
እየነቀሉ ሲመክቱበት እንደ ነበር ይነገራል፣ ይህም ሊሆን የቻለው ሕዝቡ
ከዚያ በፊት ጠብመንጃ ምንእንደሆነ አይተው ስለማያውቁ ነው። በእንዲህ
ያለ ሁኔታ አብዛኛው የሲዳማ ሕዝብ ካሸነፉ በኋላ በመጨረሻ ሳይሸነፍ
የቀረው የሃድቾ ጎሳ ነበር፣ ይሃድቾ ህዝብ የአጥር ምሽግ ሰርተው
መጠባበቅ ጀመረ፣ በድንገት ተኩስ ሲከፈትባቸው፣ “ ይህ ምንድነው?
ከሰማይ ወይስ ከምድር መብረቅ ነው፣ ወይስ ሌላ ነገር ? ሰማይ
ይመቺሽ መሬቱ ይቀዝቅዝብሽ” እያሉ ሲደናገሩ ከመካከላቸው በጥይት
እየተመቱ ሰዎች መውደቅ ይጀምራሉ፣ ይህም ሲሆን ጎደኛችንን ምን
ነካው ? ምናልባት ወኔው ተነስቶበት አዙሮት ጥሎት ይሆናልና ቀጥል
ሲሉ ከመካከላቸው በጥይት ተመቶ የሚወደቅው ሰው ቁጥር በመብዛቱ
ብዙም ሳይዎጉ እጅ ሰጡ። ራስ ልዑል ሰገድ ሺሻ ፣ ኪላ ፣ ቡሌ ወዘተ
እያለ የሲዳማን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ከዚያም አልፎ የጌዲኦና የተቀሩት
አውራጃዎችን በቀላሉ ለመቆጣጠር ችለዋል ።
(የሲዳማ ሕዝብና በሕሉ ፣ ከቤታና ሆጤሶ 1983 ፣ ገጽ 170 - 172)
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7) ዓፄ ምኒሊክ በ 7 አዝማቾች አማካይነት በደቡብ ክፍል ዘመቻ
አካሂደዋል፣ በ7ቱም ዘመቻዎች የሰመረ ነበሩ ለማለት ይቻላል፣
ለጊዜውም ቢሆን ችግር የፈጠረባቸው የወላይታው ጦናና የአርሲ
ኦሮሞዎች ነበሩ። ፓንክረስት እንዳሰፈረው በዚያን ጊዜ የንጉሥ ጦና
ዋና ከተማ ዳልባ ተብሎ የሚጠራ ከአባያ ሐይቅ በስተሰሜን ባለው
ጋራ ሥር የሚገኝ ከተማ ነበር፣የወላይታው ንጉሥ የማይበገር መሪ
ነበር፣ ዓፄ ምኒሊክ ከኢጣሊያኖች ያገኙት ዘመናዊ መሳሪያ ባይኖራቸው
ኖሮ ጦናንና አርሲን ለማንበርከክ ባልቻሉም ነበር። የራስ ልዑልሰገድ
ጦር የመጀመሪያውን የጥቃት እርምጃ በወሰደበት ወቅት በዚያ የነበረው
ተከላካይ ጦር የሞስዬዎችና የድራሼዎች ጥምር ጦር ነበር፣ የአገሬው
ሕዝብ የራስ ልዑልሰገድን ጦር ለመጀመሪያ ሲያይ ሳይደነቅ አልቀረም፣
ወታደሮቹ እጀ ጠባብ ለብሰው ስለነበረ ለድራሼዎቹ ሴቶች መሰላቸው።
ድራሼዎች ከዚያ በፊት ጠመንጃ አይተው አያውቁም ኖሮ የራስ ልዑልሰገድ
ወታደሮች የያዙት መሳሪያም ለድራሼዎች የቆጮ መፋቂያ ሳንቃ መስሎ
ታያቸው። መሳሪያዎቹን ለመማረክ ጥረት በሚያደርጉበትም ጊዜ
ብዙዎች ሕይወታቸውን አጡ፣ በብዙ መስዋትነት በማረኩት መሳሪያ
መተኮስ አስቸገራቸው። ወራሪውቹ ጠመንጃ እየተኮሱ ሲያራግፋቸው
እነሱ በጦርና በዱላ መከላከል ፈጽሞ አልሆነላቸውም፣ ስለሆነም የራስ
ልዑልሰገድ ጦር አገሬውን ድል ነሱ።
(የድራሼ ሕዝብ ታሪክ ፣ ሐንሰሞ ሐማላ 1993 ፣ ገጽ 121)
8) አፄ ምኒሊክ ራስ ዳርጌ በሚባለው የጦር አዛዥ የሚመራና ዘመናዊ
መሳሪያ እስከ አፍንጫው የታጠቀ ጦር አርሲን በዓፄ ምኒሊክ በቁጥጥር
ስር ለማስገባት (1881-1887 ) ለ 6 ዓመታትከፍተኛ ጦርነት ተካሄዷል
በዚህም ጦርነት ከፍተኛ የሕይወትና ቁሳቁስ ጥፋት ደርሷል። አርሲ በዚህ
ጦርነት አልቆ ኃይሉ ከተዳከመ በኋላ ዳግመኛ እንዳይነሳ ለመቀጣጫ
እንዲሆነው ግፍና ሰቆቃ ተፈጽሞበታል፣ ይህንንም አባስ ሃጂ“ The
History of Aris BA thesis”(ገጽ 42)
ላይ እንዲህ ሲሉ ገልፀዋል ።
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“በ1887 ከአሰላ በስተሰሜን በሚገኘው አኖሌ በተባለው ስፍራ
ወንዶችና ሴቶች አርሶ አደር ኦሮሞዎች እንዲሰባሰቡ የትዕዛዝ ጥሪ
እንዲተላለፍ ተደረገ። ሕዝቡ ወደ ተባለው ስፍራ እንደደረሰ በአንድ
ጠባብ መተላለፊያ ውስጥ አንድ በአንድ እንዲያልፍ ታዘዘ። በዚህ ጠባብ
መተላለፊያ ውስጥ እንዲያልፉ የተደረጉ ወንዶች የቀኝ እጃቸው እንዲቆረጥ
ታዘዘ። የገዥው መደብ ጦረኞች የቆረጣቸውን እጆች በወንዶች አንገት
ላይ እንዲጠለጠል ተደረገ፣ ስቶችም ቀኝ ጡታቸው እየተቆረጠ እንደ
ወንዶች በአንገታቸው ላይ እንዲጠለጠል ተደረገ፣ በወቅቱ ወደ አኖሌ
የሄዱ ህዝቦች ቀኝ እጃቸውና ቀኝ ጡታቸውን እየተቆርጡ ወደ ቤታቸው
ተመለሱ። ይህም እስከዛሬ ሀርከምራ አኖሌ እየተባለ ይጠራል።”
(የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከየት ወዴት? ፣ አባ ዱላ ገመዳ ፣ ገጽ 21-22)
እንግዲህ አንባቢያን እነዚህ ከላይ ከጅምሩ እስከ ታች ዝርዝር
መረጃዎችን እንዳቀርብ የነሳሳኝ የሃይሌ ላሬቦ ንግግር በእሳት ቲቪ
ለተናገሩት “ኢትዮዽያዊ ማን ነው ?” በሚለው መሰረት የሌለው የታርክ
ጭብጥ በመረጃ ውሸትን ለማጋለጥ ነው። በሃገራችን የነባር ህዝቦች ታሪክ
በምኒልክ የደረሰባቸው በግዛት መስፋፋትና በሃገር ግንባታ ሂደት ውስጥ
ለተፈጠረው አሳዛኝ ታሪክ ማንኛውም የአሁኑ ትውልድም ሆነ መጪው
ትውልድ መወቀስ የለብትም ነገርግን የተፈጸመውን የራሳችንን ታሪክ
መካድ ማለት ልክ ሆሎኮስት የዓለማችንን ታሪክ እንደመካድ ነው !!

-218-

የሀረሪ ታሪካዊ ጽሁፎች መድብል

9.4. መልስ ለ ኤልሲ ከበደ(የጣይቱ ልጅ)
Elisi Kebeda Tafa
ከኑረዲን አብደላ
ከዚህ በታች ለጻፍሽው መልስ በመረጃና በማስረጃ ላቅርብ እንጂ
ጥላቻ ስድብ እና በታሪክ ክህደት እውነትን መደበቅ አይቻልም የElisi
ጽሁፍ
ይሄ ታሪካዊ ልብወለድ/ድርሰት የእዉነት ታሪክ አስመስለዉ
ይፅፋሉ ይሄ ዉሸት የተፈለሰፈዉም የተፃፈዉም የተነገረዉም በዚህ
27አመት ዉስጥ ነዉ። አሁን በቃን ...የቱርካዊዉ ወራሪ ማሃፉዝ ልጅ
ባቲ ድልወንበሯ በሰሜን ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት አልመች ሲላት
በጅቡቲ ወደ ሀረር ገብታ ግራኝ አህመድን አግብታ ወራሪዉን አባቷን
የኢትዮጵያ አርበኞች ሐገራችንን አናስደፍርም በማለት በ15ክ/ ዘመን
አንገቱን ተቆርጦ ተገድሏል። እሷም ኢትዮጵያን ለመበቀል ያንን ሁሉ
ጥፋት በቤተክርስቲያን ላይ እንዳደረሰች ከዚህ ቀደም ፅፌ ነበር። የሐረሩ
አዲሱ ደርግ የከተማዉ ነዋሪ በሙሉ አስተባብሮ እና አሳትፎ የተሰራዉን
ስቴድየም በግራኝ አህመድ የንግስና ስም ተሰይሟል የታሪክ ሌብነት
የትም አያደርስም እንዲህ ግዜዉን ጠብቆ ይጋለጣልና! ኢትዮጵያ በዘመነ
አክሱም ዘመን የራሷ የሆነ መገበያያ የነበራት ሐገር ግዛቷም የመንን
ጭምር የሚያካትት መሆኑን የሚያሳይ አርተር ራንቦ ቤት ግድግዳ ላይ
ለጉብኝት ከተቀመጡ ስዕሎች መካከል ይገኛል። ይሄንን አርተር ራንቦ
እንኳን በሱ ዘመን ያረጋገጠዉ እዉነት ነበር። ታድያ የማንም የቱርክ
ወራሪ ሁላ ሀረር እስከ 1887ድረስ ራሷን የቻለች መንግስት ነበረች ብሎ
ቢቀባጥርም በ1845 ዓም ራስ መኮንን ሀረር ከተማ ላይ ገዥ ነበሩ ታድያ
እስከ 1887 ራሷን የቻለች ነፃ ኢመሬት ከነበረች ራስ መኮንን ገዢ የነበሩት
መቼ ነዉ??
የታሪክ አተላ ሁላ...አዉቀን እንዳላወቀ የሆነዉ ግዜዉ ስላልፈቀደልን
ነበር...

-219-

ዚታሪኽዚኛ በስማ

መልስ
በኢትዮጵያ ንግስና ታሪክ የገዢ ነገስታት መደቦች ራስቸውን
እንደ ኢትዮጵያውያን ሳይሆን
እንደ እስራኤላውያን ይቆጥራሉ
ዘራችን ወይንም ነገዳችን ከኢትዮጲያ ሳይሆን ነገዳችን ይሁዳዊያን (
እስራኤላዊያን ) ነን የሚሉት
መረጃ 1 [ታሪክ ነገስትና ክብረ ነገስት የአክሱም ነገሥታት ከንግስት
ሳባና ከሰሎሞን ከተወለደው ከቀዳማዊ ምኒልክ የወረዱ እስራኤላዊያን
በመሆናቸው በእስራኤል አምላክ እንደሚያመልኩ በዝርዝር ጽፎት
ይገኛል:: የግራኝ አህመድ ወረራ ክፍል 1 ገጽ 1 ተክለፃዲቅ ሞክሪያ]
ከላይ በተፃፈው ጽሁፍ የምንረዳው
.. የኢትዮጵያ ነገድ እንዳልሆኑ
..የሚያመልኩት አምላክ የአለማት ፈጠሪን አምላክ ሳይሆን የእስራኤል
አምላክ
... ነገስታቱ ኢትዮጵያውያን ሳይሆኑ እስራኤላውያን ናቸው ነገር ግን
የነገሱበት በኢትዮጵያ መንበረ መንግሥት ላይ መሆኑ አስሚሪበት::
.... እነዚህ የእስራኤላዊያን ነገድ ብለው የነገሱት ከይኩኖ አምላክ እስከ
ኃ/ሥላሤ ናቸው:: [በመጽሐፍ ቁዱስ Bible ውስጥ ማንኛውም ጥቅስ
ቢሆን ንግስት ሳባ ከደቡብ ተነስታ ወደ ሶሎሞን መሄድ እንጂ ከሶሎሞን
መውለዷ ፈጽሞ አልተወሳም:: ዶ/ር አያሌው ሲሳይ የአገው ህዝቦችና
የዛጉኤ ሥርዎ መንግስት ገጽ 7]
ኤልሲ ከበደ: ብዙ ጊዜ የ16ኛው የሀረር የአዳል ሱልጣኔት መሪ
ኢማም አህመድና ባለቤቱ ድል ወንበራ ትልቅ ድል በዓፄ ልብነድንግል
ላይ ተቃዳጁ ይህንን ድል ለማጠልሸት ወራሪ ተደርገው ሲፈለግም
የቱርክ ቅጥረኛ ወዘተ ተደርገው ብዙ ጥላሸት ቢቀባም እውነታው ግን
ወራሪዎችና ቱርኮች ሳይሆኑ የ16 ኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ሙስሊም
ህዝቦች ትግል ከአፄዎች ጋር ያደረጉት ጦርነት ነው መነሻውም ሀረር
ነበር:: ግራኝ አህመድና ባለቤቱ የውጭ ሃገር ወራሪ ከሆኑ ኢትዮጵያ
ከ15 ዓመታት ባላይ በውጭ ወራሪ ተገዝታለች ማለት ነው::
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ሀረርም የኢትዮጵያ አካል አይዴለችም ማለት ነው፡፡ ማስተዋል
ያስፈልጋል፤ እንደመጣልን መዘባረቅ ብዙዎችን ኢትዮጵያውያንን
ያስከፋል፡፡
ስለ አክሱም
የአክሱም ነገስታት እና ንጉሶች በአንድም ቦታና በሰነድ እኛ
የኢትዮጵያ ኑጉስና መንግስት ነን ብለው የተናገሩበት የጽሁፍ መረጃ
የለም:: በመረጃው አክሱም አንድ እራሱን የቻለ ነጻ ሃገር እንጂ ኢትዮጵያ
የሚባለውን ቃሉንም አክሱማውያን ሰምተውም አያውቁም::
መረጃ 2
[የአክሱም ነገሥታት እና ህዝብ ስለ ክርስትና ሃይማኖት ያላቸው ዝንባሌ
ከኤፍርማጦስ አፍ ሰማ:: ከዓፄ ልብነድንግል እስከ ዓፄ ቴድሮስ ገጽ
9 ተክለፃዲቅ ሞክሪያ] [አባ ፍሬምናጦስን የአክሱምን ነገስታትና ህዝብ
አስተምሮ ከኦሪት ወደ ወንጌል መለሰ ገጽ 9 እንደ ላይኛው]
[የአክሱም ነገሥታት ከአረማውያኑ ከፋርስ ነገሥታት የንግድ ወዳጅነት
ገጽ 11 እንደላይኛው]
ከላይ ባየነውና በሌሎቹም አክሱማዊያን ቤየትም ቦታ፤ ወቅት የኢትዮጵያን
መንግስትና ህዝብ ብለው አያውቁም:: በሰነድ ጽሁፍ የሚገኘው የአክሱም
ነገስታት እና ህዝብ ነው የሚሉት
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የቤተክርስቲያን መአትና ጥፋት በተመለከተ
ግራኝ አህመድ ብዙ ጊዜ ከሚቀርብበት የተጋነነ ክስ በብዙ መቶ
የሚቆጠር ቤተክርስቲያን እንደ አወደመ ይወነጀላል ነገር ግን በመረጃ
ግን ሲጠየቅ እጅግ በጣም ጢቂት ሆነው ይገኛሉ ለዚህ መረጃዬን ላቅርብ
መረጃ:3
[በተክለ ፃዲቅ ሞክሪያ ከዔፄ ልብነድንግል እስከ ዓፄ ቴዎድሮስ
ገጽ 75 -76 በግራኝ የተቃጠሉ ቤተክርስቲያኖች ጠቅላላ ብዛት 29
ሲሆኑ::
የኢማም አህመድን ገድል ተከታትሎ የዘገበው አረብ ፈቅህ
የተቃጠሉ ቤተክርስቲያኖች ብዛት 12 ናቸው:: እንጂ እንደተጋነነው
አይደለም:: የሰሜን ታሪክ ፃሃፊያን ስለ ሚወድመው መስጂድ ሲጽፉ
አንሰማቸውም:: ዓፄ አምደፂዮን 1314-44 ባደረገው መጠነሰፊ ጦርነትና
መስፋፋት የሙስሊሞችን መስጂዶች ብዛታቸው 12048 የሆንትን
ማቃጠሉና መደምሰሱን በገድለ አምደፂዮን ተጽፎ ይገኛል:: በመጨረሻም
ምኒሊክ የሀረር ፈረስመጋላ(ሼኽ በዚኽ) መስጂድን ቤተክርስቲያን አደረገ::
የሙስሊሞችን ሃብትና ንብረት መቀማት ማውደም ከጥንት ጀምሮ ለብዙ
ዘመናት የቀጠለው አይወሳም::
Elisi Kebeda Tafa (የጣይቱ ልጅ) ካላይ በተፃፈው ጽሁፍሽ ሀረር እስከ
1887 እኤአ ራሱን በራሱ ሲያስተድድር እንደነበር ለመካድ ሞክረሻል
ለዚህም ትልቅ መረጃ አለ
መረጃ:3
[ምዕራፍ 34 የዐፄ ምኒልክ የግዛት ማስፋት በሚለው ርዕስ ስር
የሚከተለው ይነበባል
ዳግማዊ ምኒልክ በዚሁ ከኢጣልያኖች ባገኙት መሣሪያ
ኢጣሊያኖች አባረው ከኢጣልያን መንግስት ከተዋዋሉ በኋላ ከዚያም
በፊት ከኢትዮጵያ ደቡብ ያለውን ታላቁን የሀረርጌ ግዛት ራሳቸው ሄደው
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በ1879 ዓም አሚር አብዱላሂን ወግተው አስመልሰው ነበር:: ወዲያው
አሚር አብዱላሂ ተሸንፎ እጁን ስለ ሰጠ አገሩን በቅንነትና በትክክለኛ
ፍርድ እንዲያስተዳድሩ ራስ መኮንን ደጃዝማች ብለው ሾመው ሀረር
ትተዋቸው ተመልሰዋል:: ከዐፄ ቴዎድሮስ እስከ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ :
ገጽ 109 (በትምህርት ሚኔስቴር በት/ቤት የሚያስተምሩበት መፀሐፍ)
1961,1964 የታተመ]
Elisi Kebeda ከየት ፋብርከሽ ነው ያመጣሽው
"በ1845 ዓም ራስ ሞኮንን ሀረር ላይ ገዢ በመጨረሻ ማጠቃለል
የምፈልገው በዛሪቱ ኢትዮጵያ የሀረር አዳል ሱልጣኔት: የይፋት ሸዋ
ሱልጣኔት የመኽዙማይት የወላስማ: የጊቤ መንግስታት በደቡብ የወላይታ
የሃዲያ የቤንሻንጉል ወዘተ ቅድመ ሚኒልክ 1865 እኤአ ነጻ የአካባቢ
መንግስታት ነበሩ::
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9.5. ለ ኢትዮ 360 ለሀብታሙ አያሌው የመልስ
ምት
ከኑረዲን አብደላ
ትናንት በነበረው ስርዓት (በዓፄዎች) የብዙ ብሄሮችና ሃይማኖቶች
በሆነች እናት ሀገራችን ታሪካችን እና ቅርሶቻችን በኢትዮጵያም ሆነ
በዓለም እንዳይታወቅ ይደረግ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው::
እነሆ ዛሬ እነ ሐብታሙ አያለው የሀረርን ህዝብ ታሪክ ለመስለብ እና
ለመበለት በሚዲያ የሞከሩት ነገር ግን ፈጽሞ አይቻልም ምክንያቱም
እውነት ፈጽሞ አይደበቅም ዛሬም ቢሆን ከእውነት መረጃን ጠይቆ
መማርና መረዳት አዋቂነት ነው::
የነ ሐብታሙ የዓጼ ስርዓት ትርክት ኢትዮጵያ ማለት የሰሜኑ
በአክሱም ተነስቶ በላሊበላ እና በጎንደር ብቻ የታጠረ የገዢዎች ያደረጉትን
ጦርነትና የአካል ቆርጣ ታሪክ የጻፉለትን የትናንቱ የሰሜኑ ትርክት
ብቻ የኢትዮጵያ ታሪክና ቅርስ ከመሰለው ሐብታሙ ገና ከእንቅልፉ
አልባነነም::
አለመባነኑን ያረጋገጥኩት ሰሞኑን ሀብታሙ በኢትዮ
360 ሰለ ሀረር ጥንታዊ ሳንቲሞች በሰጠው በእውቀት ያልተመረሞኮዘ
አስተያየት ከአላዋቂነት ውጪም የዚህ ዘርርፍ ብዙም ያላነበበ መናገር
እንጂ ማንበብ ያልቻለ ሰው መሆኑ ነው:: እጅግ በርካታ የኢትዮጵያ
ዜጎች በሃይማኖትም ሆነ በጎሳ ልዩነት ቢኖረንም በሃገራችን ቅርሶችና
ታሪካዊ አሻራ የአባቶቻችን ስልጣኔ የጋራ የኢትዮጵያ ስልጣኔ የሃገር
ሃብት ነው::
በአንድ ወቅት (የኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ ጽ/ቤት ባዘጋጀው እአአ
2017 ኮንፈረንስ የሀረር ከተማ የበርካቶች ቅርስ ባለቤት መሆኗን
አሳውቀው ማንኛው ተንቀሳቃሽም ሆነ የማይንቀሳቀስ ቅርሶች የአንድ
ቤህረሰብ ወይም የጎሳ ብቻ ሳይሆን የመላው የኢትዮጵያ ሃብትና ቅርስ
በመሆኑ ማንኛውም ዜጋ ቅርሶችን እንዲጠብቅና እንዲንከባከብ አደራ
ጭምር ሃላፊው በሀረር ከተማ ያስተላለፉት ምክርና ትምህርት እነ
ሐብታሙ አያሌው ኢትዮ360 የሀረር ጥንታዊዉ ሣንቲሞች የሃገር
ቅርስ(ተንቀሳቃሽ ቅርስ) ታሪካዊ የሃገር ቅርስ አሻራ በስሜት ተነስተው
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በመካድ የሃገራቸውን ቅርስ ላይ የሚያመጡት ለውጥ ባይኖርም ግን
የሀረር ጥንታዊው ሣንቲሞች የኢትዮጵያ ቅርስና ሃብት መሆኑን
ማስመር እፈልጋለሁኝ:: ቅርስ በሁለት ይከፈላል የሚዳሰስ (Tangible)
እና የማይዳሰስ (Intangible) የሀረር ሣንቲሞች የሚመደብው Tangible
Heritage ሆኖ በሚንቅሳቀስ ቅርስ ክፍል ነው፤ ቅርሶች በታሪክ ተቀባይ
ከሚያደርጉት መስፈርቶች የሚከተሉት ይጠቀሳሉ
የሰነድ ማስረጃ፤ የስነቁፋሮ ማስረጃ፤ እድሜ ጠገብ የDNA
ዘገባ ሰነድ፤በጥናትና በምርምር የተደገፈ ሲሆን ነው፡፡ በተጨማሪም
በማህበረሰቡ የማህበራዊ ኑሮና በኢኮኖሚው በትምህርትና በጥበብ
ሥራው ያበረከተው አስተዎጾ ወዘተ ጥቂቶች ናቸው:: በዚህም ኢትዮጵያ
ሃገራችን ለዓለም ያበረከተቻቸው ዘጠኝ ድንቅ ቋሚና ተፈጥሮአዊ ቅርሶቿ
ደግሞ ከአፍሪካ ቀዳሚ አገር ለመሆን አስችሏታል [የቅርስ ጥናትና ጥበቃ
2004 ዓል ገጽ 6]
ይህ ሐብታሙ አያሌው የተባለ ግለሰብ ምንም በታሪክ ግንዛቤ
የሌለው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክ እና ስልጣኔ እንደ እሳት እግር
የሚለበልበው ቀነተኛ የኢትዮጵያ ታላላቅ በሕርታዊ ብዙሃነት የታሪክ
ቋጥኝ መሆኗን በጨው አይኑን አጥቦ የካደ:: ወይም ምንም እውቀት
ሳይኖረው የሰጠው ግልብ አስተያየት ሆኖ እናገኘዋለን
ግለሰቡ የሀረር ጥንታዊ እና እድሜ ጠገብ ሳንቲሞች የሀረር
ሳንቲም ሳይሆኑ የግብጽ ሳንቲሞች ናቸው ብሎ ሲናገር ሰምተናል ዛሬ
ለዚህ ግለሰብ በመረጃና በማስረጃ መልስ አቀርባለሁኝ ::
ሐብታሙ አያሌው ለመሆኑ ከአክሱም ስልጣኔ በኋላ ገናና እየተባሉ
ላሊበላም ሆነ ጎንደር ነገስታት የመገበያያ ሳንቲም አልነበራቸም፤
ይህንንስ ያውቃል ነገር ግን አይነግረንም የሸዋዉ ንጉሥ ሚንሊክ ሀረርን
ስይዝ 1887 እአ ሁለት አይነት ገንዘብ አይነት ተመለከተ እነሱም
የሀረር ሳንቲሞች እና የማርትሬዛ ገንዘብ ነበር በወቅቱ ምኒሊክ 75000
ማርትሬዛና አብጀዲ ጨርቅ በቅጣት ካሳ ከሀረር ተቀብሎ ወደ ሸዋ
ተመለሰ [የሀረሪ ፀረ ጭቆና ትግል 2003 ዓል : ገጽ 35- 36]::
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`ስለ ሀረር ሳንቲሞች ረጃዎችና ማስረጃ ላቅርብላቹህ ለቀዳማዊ
ኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ የሀረር ሣንቲሞች በ30 የተለያዩ ነገሥታት
አሚሮች የተጠቀሙባቸው ጥናቱና ምርምሩ አልቆ በዩኒቨርሲቲ እውቅና
በመስጠት የአው ሻሚ ሥራ በምስጋና ተቀበለ [Ato Ahmed Ali Shami
A veteran Ethiopian by Mesfin Igzaw June 27 / 1964GC the Ethiopian
Herald]
...ከፊሎች የሀረር ሣንቲሞች የሀረር ነጋሺ አሚሮች ሥም
ከበስተጀርባው ደረባ ሀረር (በሀረር የተሰራ) የሚል ተጽፎበታል በዚህ
ጽሁፍና ሰነድ እንደሚያስረዳው ሣንቲሙ በሀረር መሰራቱ የሰነዱ ጽሁፍ
ያስረዳል (ለኢትዮ 360 መሰሎች እንዲማሩበት የፎቶ ሰነድ ማስረጃ
ከአረበኛ ወደ እንግሊዘኛ የጥናት ሰነዱ ትሩጓሜ አቅሪባለሁኝ መልካም
እይታ ይሁንላቹህ)
...የተጠቀሙበት ሣንቲሙ የተሰራበት ዘመንና በዓመተ ሂጅሪያ
በግልጽ በየትኛው አሚር ዘመን እንደሆነ ለናሙና እኔው ኑረዲን ፎቶውን
አቅርባለሁኝ
..ዝርዝር የሀረር ሳንቲሞች ጥናት በአዲስ አበባ ዩነቨርስቲ:
በኢትዮጵያ ጥናት ምርምር: በኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ እንዲሁ በአለማችን
ድንቅ ቤተመዘክሮች በአለም ቅርስነት ለእይታ ቀርበው እየተጎበኙ ይገኛሉ
[the British museum] በተጨማሪም በeBay on line በጨረታ የሀረር
ሣንቲሞች በውጭ አለም ለሽያጭ ይቀርባሉ::
በጠቃላይ በይዘቱና በጥራቱ ግብጾች ወደ ሀረር ከመምጣታቸው
በፊት እኤ ከ1875
የአሚር አብዱሸኩር (ብቸኛው የወርቅ ሣንቲም በለቤት አሚር)
የአሚር አህመድ
የአሚር አብዱልከሪም
የአሚር አህመድ አቡበከር
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የአሚር ሙሑመድ አብዱሽኩር በውጭ ዓለም ቤተመዘክር
40 የተለያዩ የሀረር ሣንቲሞች ናሙናዎች ለእይታ ሲቀርቡ
ግብጽ ሀረርን ለቃ ስትወጣ የአሚር አብዱላሂ 12 የተለያዩ
የሀረር ሣንቲሞች በዘመናቸው የተጠቀሙበት በሙዜሞች 		
ለእይታ ቀርበዋ::
ጨርሻለሁ ! ኑረዲን አብደላ
በዝሁ መድብል የነዝህ ጽሁፎች ደራሲ ኑረዲን አብደላ ስለ
ሀረር ሳንቲሞች የጻፉትን ዝርዝር ጉዳይ አቶ ሀብታሙ አያለው ብያነቡ
ታሪካቸውን ማለትም የሀረር ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክ መሆኑን የሚቀበሉ
ከሆነ ይማሩበታ፡፡
ሌላው ስለ ጨለንቆ ጦርነትም አቶ ሀብታሙ የመሰላቸውን
ተናግረዋል መብታቸው የተጠበቀ ቢሆንም የሌላውን ግን መርገጥ ተገቢ
አልነበረም ለማንኛውም ለሳቸው የሚሰጠው ምላሽ መሰሎቻቸውንም
ከመንገድ ይመልሳቸዋልና ማወቁ አይከፋም በሚል አንዳንድ መስረጃዎችን
እናቅርብ
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የታሪክ ባህላዊ ማስረጃ(ባህል ትውፊት)
ቀይ አፈር ነደባ አፍና ወለል መቀባት
ቀይ-ጥለት ያለው ጋቢ
‹‹ጨለንቆ ጨል ያሻልዋ
ወራቢሌ ወራባን የትቢላልዋ
ጨለንቆ ሚይ ቢርቅቤዋ
ኢር ሰወርዋር ዚዌረረቤዋ
ሰሪዋ ሳሞር ዚቆጨቤዋ
እንደርቢው ሚይን መስሌዋ
ቲእዞው አግሪ ዛሻ ጥራም አላደቄዋ
ኢህዞ ዋይ ዱፉን ሜታን አደቅታዋ >>

‹‹የጨለንቆ ውኃ ምን ቢያብረቀርቅ
የፀሀይ ጨረር ገርሮ ቢወብቅ
ተራራና ሸንተረሩን ያቆራረጠበት
እንደሪብን ውኃ መስሎት
ደረቱን ጋሻ አድራጊውን ጥሙ አልጣለውም
የወንድሙ አጠቃላይ ዋይታ ሜታ ነው የጣለው››
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የሰው ማስረጃህያው ምስክር
ሐረሪዎች በጦርነቱ የሞቱት ከዚህ በላይ የተጠቀሰው ቁጥር ውስጥ 700
ሙሽሮች ሌላ ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ እስከ 3 እና በላይ ወንድማማቾች
ያለቁበትም ሁኔታ አለ፡፡ ለምሳሌ የገራድ አህመድ ልጆች መሐመድ፣
ሐጂ ኢድሪስና ሐጂ አብራሂም ናቸው፡፡
- የአሚር አብዱላሂ ወራሾች
- የሼኽ ኪቦ ቤተሰቦች
- የከቢር ጃሚዕ አባት ዚሪያዎች
- ሙሜ በሺር ቤተሰብ 11 ሰው የዘመተበት
- ረሐስ ቤተሰቦች….ወዘተ
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የሀረሪና የሚኒሊክ ማስታወሻ የታሪክ ማስረጃ

የታሪክ ሠነድ ማስረጃ
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- ካሳ ክፍያ
49,259 Maria Theresa Thalers እና 40 ጣቃ አቡጀዲ
በድምሩ 75፣000 Maria Theresa Thalers
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የበቀል እርምጃ መድኃኔዓለም ቤ/ክ የፎቶ ማስረጃ
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‹‹እምዬ ማርያም አትለመነኝ ያንቴን መስጊድ አፍርሼ መድ ኃኔዓለምን
ባልገነባበት!››
ሚኒሊክ ስምምነት-1
ንጉስ ምኒልክ የጨለንቆን ጦርነት ድል ካደረጉ በኋላ ጥር 1 ወደ ሀረር
ገሰገሱ ሐማሬሳ ላይ ሰፈሩ ይህንን የሐረሪ ሽማግሌዎች ሲሰሙ ወደ
ምኒልክ ዘንድ ሄዱ
=> ምክንያቱ፡- የሸዋ ንጉስ አሸናፊነትን ለመቀበልና በህዝቡ ምንም
ዓይነት የቂም በቀል እርምጃ እንዳይወሰድ ለመጠየቅ
=> ከሄዱትም መሐል
=> ሐማሬሳ አካባቢ «ድሬ ሸምብር»
ለአሚር አብዱላሂ የተደረገ ምህረት
=> ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳድቅን አማላጅ በማድረግ
=> አሚር አብዱላሂ ከምህረት በኋላ ለ39 አመታት በቤታቸው በቁም
እስረኝነት
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ማጠቃለያ እና ምን እንማሪበታለን
ሐረሪዎች ምንም እንኳ አንፃራዊ ሰላም አገኙ ቢባልም አንገታቸውን
እንደደፉ ለጭቆና ቀንበር ተዳርገው ለአንድ ምዕተ አመት በላይ ለሚሆን
ጊዜ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ባልተናነሰ ሁኔታ ግፍን ሲቃወሙና
ሲታገሉ እንግልት ሲደርስባቸው ታሪክን በአግባቡ መዘከር አስፈላጊ ነው
ያለፈው ሁኔታ እንዳይመለስ ይረዳልና፤ ነገር ግን ማስታወሱ ብቻውን በቂ
አይዴለም፤ ካለፉት አበው የእምነት ጽናትን፤ ቆራጥነትን፤ ታማኝነትን፤
የህዝብ ፍቀርን፤ መተሳሰብና ትጋትን መማርና መውረስ በእጅጉ ጠቃሚ
ነው፤ ይህ ብቻም አይበቃም ይህንን እሴት ቀጣይነት ማረጋገጥንም
ይጠይቃል፡፡
ይህን ለማድረግ ደግሞ ከጊዜው ተጨባጭ ጋር አዛምዶ መጠቀምን
ጥበብ እንድዋሀደን ማድረግ ያስፈልጋል ከዝህ አንጻር በአሁኑ ወቅት
አገራችን አምርራ በጠላትነት የፈረጀችውን ድህነትን ማስወገድና የ5
ዓመቱን ዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በቁጭት ተነሳስቶ በእልህ
መተግበርና ውጤታማ መድረግን ለአፍታም መዘንጋት አይገባም፡፡
በተጨማሪም የሀረሪ ህዝብ እስከዛሬ ያዳበረውን ከሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች
ጋር ተቻችሎ የመኖር ባህሉን ሰጥቶ በመቀበል መርህ የመልካም እሴቱን
ቀጣይነት ከምንጊዜውም በላይ አጠናክሮ ልንከባከበው ይገባል፡፡
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10. ልዩ ልዩ
10.1. ስለ ሀረር ውኃ ስለ ድሬጃራ ፕሮጀክት ምን
ያውቃሉ?
በኑረዲን አብደላ
በሀረር ውኃ ጉዳይ ትንሽ መረጃ ላካፍላችህ
የሀረር ውኃ በምእራብ ሀረር የሚመጣው ከድሬዳዋ አካባቢ
ድሬ ጃራ ከሚባለው በሁለት ገበሬ ቀበሌ ማህበራት የውኃ ጉድጋድ
በሐሰንሊሶ እና በሁላሁሉል የተቆፈረባቸው አካባቢ ሲሆኑ በሐሰንሊሶ 8
ጉድጎዶች ሲቆፈሩ በሁላንሁሉል 4 ጉድጎዶች በድምሩ በሁለቱ በድምሩ
12 ጉድጎዶች ተቆፍረዋል:: በሐሰንሊሶ እያንዳንዱ ጉድጎድ 20 ሊትር
ውኃ በአንድ ሰከንድ ሲሞላ በጠቅላላ በስምንት ጉድጎድ (20L/s X 8
= 160L/s) ውኃ በጉርጎድ ይሞላሉ:: በሁላንሁሉል በአራቱ ጉድጎዶች
እያንዳንዱ በአንድ ሰከንድ 45 ሊትር ውኃ ሲሰበስቡ ይህም ( 45L/s X
4 = 180L/s ) ውኃ ሲጠራቀም በጠቅላላው በድሬጃራ በ12 ጉድጎዶች
በአንድ ሰከንድ 340L/s ውኃ ያጠራቅማሉ:: ቀጥሎም በስምንት ገጠር
ቀበሌና ከተማዎች በማለፍ ሀረር ይደርሳል፤ እነርሱም መልካጀብዱ:
ድሬደዋ: ሐርላጂሎ: ደንገጎ: አዴሌ: ሐሮማያ፤ ዮኒቨርሲቲ: አወዳይ:
ኤሌምቦ: ሀረር አቦከር ይደርሳል:: በአጠቃላይ ከሐሰንሊሶና ሁላሁሉል
እስከ ሀረር ውኃው በሶስት ክልሎች በድሬደዋ በኦሮሚያ እና በሀረሪ
ክልል ውስጥ አድርጎ 72 ኪሎ ሜትር ርቀት ተጉዞ ሀረር ከትማ
ይደርሳል:: ሀረር ከተማ ሲደርስ ስድስት ግፊት መቆጣጠሪያና መቀነሻ
(pressure breaker stations) በቱሉ መዳፋ: አወሪቃ: በሞዴል ት/
ቤት: እና በሌሎች ቦታዋች አሉት:: ወደ ላይ ከፍታው ጉዞ በተመለከተ
(pump station ) PS1 እስከ PS2 በአማከኝ ወደላይ 250 ሜትር
ከፍታ ሲወረወር:: ከሐሰንሊሶና ሁላሁላ እስከ PS3 በአማካኝ ወደላይ
1000 ሜትር ከፍታ እንዲወረወር ተደርጎ PS4 ደንገጎ ላይ 2000000
ሊትር በቤርሜል ተጠራቅሞ [PS4 ,ከደንገጎ] እስከ ሀረር በራሱ ግፊትና
በምድር ስበት ተጉዞ ሀረር አንዲደርስ ይደረግና ሀረር አቦከር ተራራ
ላይ ለሀረር ከተማ በሶስት የስርጭት ዞኖች ማለት ዞን 1 ጆጎል:
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ዞን 2 ሸንኮር: ዞን 3 ሐኪም ተደርጎ እንዲከፋፈል ይደረጋል:: መረጃው
እኔው ኑረዲን በቦታው ተገኝቼ የዘገብኩት ነው:: ይህ በምስራቅ በኩል
የኤረር ውኃ ፕሮጀክትን አይጨምርም::

10.2. ጉዞ ወደ ሀረር
ዓፄ ሚኒሊክ ሀረርን እኤአ 1887 ከተቆጦጠሩ በኋላ ራስ መኮንን
የሀረር ገዢ አድርገው ከሾሙ ማግስት የሸዋዉ ንጉስ ሚኒሊክ የሸዋ
ነዋሪዎችን ንጉሱ ባቃኑት ሀረር ላይ ማስፈር ተያያዙት በዚህ ሰፈራ
እድል የገጠመው በጅሮንድ ወይንም ፊታውራሪ ተክለ ሐዋሪያት ተክለ
ማርያም አንዱ ናቸው:: ተክለ ሐዋርያት "የሕይወቴ ታሪክ ኦቶባዮግራፊ"
በተባለው መፅሀፍ በገጽ 25-26 ከሸዋ ወደ ሀረር ያደረጉትን ጉዞና ሀረርን
እንዴት እንዳገኛት የሚከተለውን ለታሪክ ዘግበውታል::
ጉዞ ወደ ሀረር አብዬ ወደ አዲስ አበባ የወሰደኝ ጊዜ የራስ መኮንን
ምክትል ጸሐፊ ሆኖ ገና መታወቅ መጀመሩ ነው:: የዚያን ጊዜ የራስ መኮንን
ሰፈር ከጃንሜዳ አጠገብ: በበጅሮንድ ባልቻ ቤት ውስጥ ነበር:: አዲስ አበባ
የከተማነት መልክ ገና አላወጣም ነበር:: ትልቅ ሰፈር መስሎ ይታያል:
ድንካኖች በጎጆ ቤቶች ጣልቃ ገባ እዚህም እዚያ ተበታትነውበታል::
በየትም ቁጥቋጦዎች (አጋም እና ቀጋ) ይበዛሉ በየትም አጋሰሶች እና
አህዮች ይሰማራሉ በየትም እንጨት ሰባሪዎች ፋንዲያ ለቃሚዎች ውኃ
ቀጂዎች ይዘፍናሉ:: በየጉብታው ላይ ዛፎች (ወርካ ጥድ እና ወይራ)
ይታያሉ የእንጦጦ ጥጋት ጫካ ነው:: ድኩላ እና ሚዷቋ ይረቡበታል::
ካቡም ገና በጠባቡ ሆኖ ዉጪውን የድድቅ ክበብ ይታያል:: የዚያን
ጊዜ ከተማው እንጦጦ ላይ ነበር:: በጊዜው እንጦጦ በጠርብ የታጠረ
አሰሳ ነበር እንጂ የከተማነት አቅድ አልነበረውም:: የንጉሡ የዘወትር
መቀመጫ ነበር:: ንጉሡም እንደመናፈሻ ቦታ አድርገውት እየተመላለሱ
ይሰነብቱበት ነበር:: ገበያ: መደብርና: ቤተክርስቲያን አልነበሩበትም::
እኛም በድንኳን አዲስ አበባ ከቆየን በኋላ ጉዞ ወደ ሀረር ጀመርን::
ወንድሜ እኔን "ከመንገድ ላይ ለራስ አልሰጥም ሀረር ስንገባ እሰጣለሁ"
ብሎ ሰፈር አቆየኝ:: እኛም በድንኳን አዲስ አበባ ላይ ከቆየን በኋላ ጉዞ
ወደ ሀረር ጀመርን::
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በልጅነቴ ሰዎች ሁሉ ይወዱኝ ነበር:: (እኔን አይደለም ልጅነቴን ይወዱ
ነበር) በእድሜ የ9 ዓመት ልጅ የነበርኩ ብሆንም ለዓይን አሳሳች ነበርኩ
የ5 የ6 ዓመት ሕፃን እመስል ነበር:: ስለዚህ የሰፈራችን ሰዎች ይልቁንም
ሴቶቹ በጣም ይራሩልኝ ነበር:: አንዳንድ ጊዜ በእግሮቼ ስሄድ ያዩኝ
እንደሆን ለማፈናጠጥ እየተሽቀዳደሙ ይጠሩኛል:: በወንድሜ በቅሎ
እየተቀመጥኩ ወይም እየተፈናጠጥኩ ያላንዳች ችግር በደህና ዘለቅን::
የሀረር ከተማ
አቦከርን አልፈን ከበቻችን የሀረርን ከተማ ባየሁ ጊዜ አእምሮዬ በጣም
ተቀስቅሶ በሸዋበር ገብተን በግምብ ቤቶች መካከል ስናልፍ ያገሩ ሰዎች
ወንዶቹም ሴቶቹም በየግምቡ ላይ እየተንጠለጠሉ ቁልቁል ያስተዉሉናል::
ባጠገባቸው ስናልፍ ሴቶች በእልልታ ተቀበሉን::
የግንብ ከተማ በቤት ላይ ቤት የተሠራበት አይቼ አላውቅም::
ሱቆች እና መደብሮች በውስጣቸው ስንትና ስንት አይነት የበሕር ዕቃዎች
የተደረደሩባቸው እና የተሞሉባቸው ናቸው:: ይህን ሁሉ ባንድ ጊዜ
ማየት በባላገር ውስጥ ላደገ ልጅ እንዴት ያስደንቃል? ራስ ያዞራል ልብ
ያማልላል::
ባሕር ማዶ የሚባለው አገር እነዚህን ሁሉ የውበት ዕቃዎች
የሚፈጥሩበት ስንትና ስንት ጥበብ ይገኝበት ይሆን ? አገሩስ ቅርብ ይሆን
? የሚደረስበትስ እንዴት እየተደረገ ነው ? እዚያው ድረስ ሄዶ ማየት እና
ሁሉንም መጎብኘት መፈረጅ መመርመር መዳበስ ይቻል ቢሆን እንዴት
ባስደሰተ ነበር! አንድ ቀን ሄጄ ሳላየው እንዴት እቀራለሁ:: በጥቂት
ቀኖች ውስጥ (ሀረር) ከተማውን አዳረስኩት በአምስቱ በሮች እየወጣሁ
እየገባሁ እየተመላለስኩ የከተማውን ዙሪያ በውስጡም የሚገኘውን ሁሉ
ማተርኩት:: ሙዝ: ሸንኮራ አገዳ: ትርንጎ: ወይን: ሎሚ: ሮማን ...
ሞልተዋል::
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በአንድ መሐለቅ (ትሙን) አንድ አበዛ ሙዝ መግዛት ይቻላል:: ሱኳር:
ወረቀት: ቀለም: እርሳስ: ክብሪት: ሴንጢ: አቡጀዲ: ዲንቲ: ሻሽ: ሱቲ:
ጃንጥላ : ....ስንቱ ይነገራል ሞልተዋል:: ሁሉም ያስደንቃል::
[በጅሮንድ ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም የሕይወቴ ታሪክ
ገጽ 25 - 26]
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10.3. የውጭ ሃገራት መንገደኞች ስለ ሀረር ከተማ
ህዝብ ቁጥር በወቅቱ በዓይናቸው ያዩትን የዘገቡት ሰነድ
ዳሰሳ
የሀረር ነፃ አሚራዊ እስላማዊ መንግስትና የህዝብ ብዛት ቁጥር
በታሪክ ሰነድ የመዘገቡ የውጭ ሃገር መንገደኛ ተጋዦች ስለ ሀረር
ከተማ ህዝብ ቁጥር የፃፉልን ይህ ጽሁፍ የሀረር እስላማዊ ሉአላዊ ነፃ
መንግስት ቅድመ ኢትዮጵያ ውህደት ማለት እኤአ እስከ 1887 የነበራት
የህዝብ ብዛት እና ቤሄሮች የህዝብ ብዛት በታሪክ የተመዘገቡበት መረጃ
ዳሰሳ አቀርብልቹሃለሁኝ :: 1. የአውሮፖ ተጓዥና ተመራማሪ የነምሳ
(ኦስተሪያ) ተወላጅ የሆነው ፍሊፕ ፖሊሽኪ (Philipp Paulitschke)ወደ
ሀረር ለጉብኝት እኤአ 1875-1888 ግብፆች ሀረርን በአስተዳዱሩበትና
እስከ ለቀቁበት ወቅት ባለው ዘመን የነምሳ ተወላጅ ፍሊፕ ፖሊሽኪ
ሀረር በመጣበት ጊዜ የሀረር ህዝብ ቁጥር ብዛት የሚከተለውን ዘግቧል
24000--25000 ሀረሪዎች
6000 ኦሮሞች
3000 አማሮች
100 የመን አረብ
50 ቱርኮች
11 ግሪኮች
3 ጣሊያኖች
3 ፈረንሣዮች
1 ሶሪያ
1 ሒንዱ
[ The Nordic Africa institute ] 2. የአሜሪካን ፕሬዘዳንት ተዎደር
ሩዝቬልት መንግስት መልክተኛ ሮበርት ፒት ስኪነር የተመራው
ቡድን በጂቡቲ በባቡር በድሬደዋ ቀጥሎም በቤት እንስሳት በግመሎች
እገዛ ቅዳሜ ኖቬንበር 21/1903 ዓል ወደ ሀረር ጉዞ ጀመረ:: የልዑካን
ቡድን በሀረር ከተማ ውስጥ በጥቂት ቀናት ብዙ ነገር ተመልክተናል::
የከተማውን አቀማመጥ በሕላዊውን ትም/ቤትና የገበያ ቦታዎችን
ቃኝቷል:: "በሀረር በዋነኝነት ትኩረት የሰጠነው ገበያዎችን መጎብኘት
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ሲሆን ይህም ያስደሰተን ሥራ ነበር" ያለው ስኪነር በሰፋፊው የሸቀጥ
ማራገፊያ ቤቶች: ቡናና ሌሎችም የተፈጥሮ ውጤቶች የሆኑ ሸቀጦች
በአሜሪካ ጨርቃ ጨርቅና ቁሳ ቁሶች ሲለወጡ ተመልክቷል::
በውቅቱ በከተማው :
15000 አበሾች
17500 ሀረሪዎች
6500 ኦሮሞች
እንዲሁም
1000 የአርመን የግሪክ የቱርክና የአውሮፖ ተወላጆች እንደሚኖሩ
ገልጿል :: ልዑካኑ ቅዳሜ ሀረር የገባው በአራተኛ ቀን መክሰኞ
ኖቬምበር 24/1993 ዓል ወደ ድሬዳዋ ተመለሰ [ታላቅ ጡቀር ሰው:
ኢትዮ አሜሪካ: ገፅ 166 : ከንጉሤ አየለ ተካ] 3. ሙሴ ዱወ የሚባላው
ጸሐፊ ግብፆች በገቡበት ሰዓት የሀረር ከተማ ዙሪያውን አምስት በሮች
ባሉት የግምብ አጥር የተከበበ መሆኑንና የግምብ ቁመት በአንድ በኩል
ከ3 እስከ 4ሜትር መድረሱን በሌላ በኩል ደግሞ እስከ አንድ ሜትር
ተኩል ማጠሩን: ከተማዋ የተቆረቆረችው በቋጥኛማ ሥፍራ መሆኑንና
የከተማዋ ስፋት 481,812 ሜትር ካሬ ሲሆን በውስጧ እንደ አባይ
የመሰለ ውኃ ያለባቸው 9 ጉድጎዶች መኖራቸውን በከተማው ውስጥ
የሚኖረው ህዝብ ቁጥር 35000 ሆኖ ቤተሰቡም የሚኖረው አንድ
ፎቅ ብቻ ባለው ጣራው አሸዋ በተከደነና መስኮት በሌለው ቤት ውስጥ
መሆኑን የቤቱም ሥራ ከግብፆች ቤት ሥራ ጋር ተመሳሳይ መሆኑንና
በጠቅላላው በከተማው 9560 የድንጋይ ቤቶች 346 የሣር ክዳን ጎጆዎች
መኖራቸውን ያመለክታል :: [ G.Douin, Histoire du Regne du
kedive ismael, lll Tome 3e parties, p.615 ; ዓፄ ዩሐንስ :
ተክለጻዲቅ ሞክሪያ : ገፅ 288 ] 4. የታሪክ ምሁር ፕሮፌሰር ላጵሶ ጌ.
ድሌቦ የኢትዮጵያ የገባር ሥርዓትና ጅምር ካፒታሊዝም 1900-1966
በሚል መጽሐፍ ገጽ ቁጥር 154 ላይ የፍሊፕ ፖሊሽኪ ስለ ሀረር አኤአ
1888 በዘገው ላይ መጣቀሻ አድርገው በ1887 የሀረር ኤሜሬት የህዝብ
ብዛትና የማህበረሰብ ጥንቅር የሚከተለውን ያስነብባል
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አደሬ\ሀረሪ24000-25000
ኦሮሞ 6000
ሶማሌ 5000
አማራ 3000
አረብ
100
ቱርክ
50
ግሪክ
11
አውሮፖውያን 6
የሶሪያና የህንድ ዜጎች 2833
ጠቅላላ የሀረር ህዝብ ድምር 41000-42000
በማለት ምንጭን በማጣቀስ ጽፏል፡፡ 5. መሐመድ ኢብራሂም ሱለይማን
"ቀጠብቲ ሙዳይ" ገፅ 43 ላይ እግር ጌይ ህዳግ ላይ በሰፈረው ማብራሪያ
የጂ. ሊፕኬ ማጣቀሻ በመጥቀስ ኢትዮጵያ እኤአ በ1964 የሀረሪ ህዝብ
ብዛት የሚገመተው 35000 መሆኑን አስፉራል [G.Lipky Ethiopia
1964 estimates Harari population at 35000 p.57] 6. ግብፃዊዉ
ሜጄር ጀነራል መሐመድ ሙክታር (ሙኽታር ቤይ) የግብፅ ስታፍ አባል
የነበረና በግብፅ መንግስት በረኡፍ ፓሻ ሀረርን በ1875 እኤአ በግብፅ
ቁጥጥር ስል ባዋለው ወታደራዊ ተልዕኮ የተሳተፈና በሀረርና በአካባቢው
ለረጅም ወራት ያሳለፈ ይህንንም
ልምዱን በህትመት The bulletin de la Soceite de
Geographie du Caire in 1876 በሚለው ባስነበበው:: በመጀመሪያ
19ኛው ምዓ የከተማው (ሀረር) ህዝብ ቁጥር ምናልባት ወደ 20000
ይሆናል የሚል ነበር፤ ሙክታር ግን የሰጠው የሀረር ከተማ ህዝብ
ቁጥር 35000 በ1876 እንደነበር ዘግቧል :: Moktar, p.362 7 በ1936
ከሀረር ከተማ በኢጣሊያዊ ምሁር በዶክተር ቼሩሊ በተገኘው የሸዋ
እስላማዊ መንግስት 896-1285 ሰነድና በ1430ዎቹ በግብፁ መቅሪዚ
በተፃፈው የይፋት ሱልጣኔት 1285-1577 ታሪክ መሰረት፤ ከሂጃዝ
አረቢያ በአረብ አስተማሪዎችና ነጋዴዎች አማካይነት በታላቁ የዜይላ
በርና መንገድ የእስልምና ሃይማኖት በሕልና ስልጣኔ በክፍለ አህጉሩ

-241-

ዚታሪኽዚኛ በስማ

መሃል ደቡብ ወደ ጥንታዊና አጎራባች የሐርላና የሐዲያ ሴማዊና ኩሻዊ
አገሮች ለመጀመሪያ ጊዜ እንደገቡ ብሎም ከ896 ጀምሮ በሐርላ ሴማዊ
ምድር "ሸዋ " የተሰኘው የኢትዮጵያ የመጀመሪያው እስላማዊ ሱልጣኔት
መንግሥት እንደተነሳ በኢጣሊያዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ
በዶክተር ቼሩሊ በ1936 ከሀረር ከተማ በተገኘው የአረብ ጥንታዊ ሰነድ
ተገልጾል:: የይፋት ሸዋ ቀዳሚ ሱልጣኔት ( 896-1285) እና ቀጣዩና
ወራሽ የወላስማ ሱልጣኔት (1285-1577) በሐርላ የምድርና አገር ከመካ
ቁረይሽ ነገድ በቅደም ተከተል በማኽዙማይት በሃሺማይት ጎሳ ተወላጅ
ሰፋሪዎች እንደተመሰረቱ በዚህ ጥናት አግባብ ባለው ስፍራና ጊዜ
ተገልጻል::
[Maqrizi, The Book of the true knowledge of the history of the Moslem
kings in Abyssinia, Tr. by G.W.B Huntingford, (Typescript,1955)
አል መቅሪዚ (ኢማም አልመቅሪዚ) ሙሉ ስማቸው አህመድ ቢኒ
አሊ ቢኒ አብዱልቃዲር ቢኒ መሐመድ አል መቅሪዚ ናቸው::
አልመቅሪዚ አላህ ይማረቸውና በ835 ዓሂ (1431 ዓል) የሞቱ
ፀሃፊ ናቸው:: አልመቅሪዚ "አልኢልማም" በተባለው መጸሐፋቸው ላይ
እንዲህ ሲሉ ጽፈዋል ወደዚህ አገር ሃበሻ (በዜላና በአፋር አድርገው ወደ
መሐል ሃገር የዘለቁበትን ጉዞ) የበኒ አብዳዳር ተወላጅ የሆኑት ቁሬሾች
መጥተዋል ይባላል:: እንዲሁም የዓቂል ቢኒ አብጣሊብ (ዙሪያዎች)
ወይም የልጅ ልጅ የሆኑት በኒ ሃሺሞች ሄደው እዚያው ኢፋት ከሚባለው
የታዋቂዋ የአዳል ኢሜሬት ወዳጅ ወይም አካል የሆነው በመልካም
አስተዳደሩ የታወቀ መንግስት ነው:: በዚያን ወቅት አል አሚር ኡመር
ዋላስማዕ ያስተዳድሩ ነበር:: አል አሚር ኡመር ወላስማዕ የተባሉት
ኃይለኛ እና ጥንካሬ የነበራቸው አገሪቷን ለረጅም ጊዜ ሲገዙ የቆዩ ገዢ
ነበሩ:: አሚሩ 4 ወይንም 5 ልጆች እንደነበራቸው ከሞቱም በኋላምል
ጆቻቸው ተራ በተራ አገሪቷን ይገዙ እንደነበር ይነገራል::
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በመጨረሻም ማለት በ828 ዓሂ (1424ዓል) አል አሚር ጀማሉዲን
መሐመድ ቢኒ አል አሚር ሰዕደዲን ስልጣን ተረከቡ:: እኝህ አሚር
ጀማሉዲን መሐመድ እጅግ በጣም ደግ አሚር ነበሩ:: ፈሪ አላህ ነበሩ::
ሃይማኖትና የሃይማኖት ሰዎችን እጅግ በጣም የሚያከብሩ ሃቀኛ ገዢ
ነበሩ:: በእርሳቸው ዘመን መንግስት የእስልምና ሃይማኖት እጅግ በጣም
ተስፋፍቶ እጅግ በጣም ተከብሮና ተወዶ ነበር:: በመጨረሻም በ835
ዓሂ (1431ዓል) ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል [Almanhal በሼኽ
ጀማሉዲን ኢብራሂም የአፋር ደናኪል ታሪክ ገጽ 43] ፕ/ር ላጲሶ ጌ/
ድሌቦ: የኢትዮጵያ ታሪካዊ መሠረቶችና መሳሪያዎች: ገጽ 215::
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