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ከቀናት በፊት በዚሁ ድረገፅ የወጣውንና "ኢትዮጵያንስ ሐረር አያርጋት" የሚለውን ፅሑፍ አነበብነው፡፡ ምን ያህል የከተማዋንና የመሪዎቿን 

እውነታ እንደሚያንፀባርቅ በድምፅ እስከማሰራጨት የደረሰው የአንባቢ ምላሽ ምስክር ነው፡፡ ፀሐፊው የውስጣችንን በመንገራቸው ደስታችንን 

እየገለፅኩ ለመሪዎቻችን ልቦና ይሰጣቸው ዘንድ ምኞታችን ነው፡፡ በመልካም አስተዳደር እና ተያያዥ የልማት ጥያቄዎች ዙሪያ ቀጣይ ፅሑፎችን 

እየጠበቅን እኛም በሐረሪ ገዢዎች እየተሰራ ያለውን ሳውዲ መራሹ  የባህል ማጥፋት የወሓቢያ እንቅስቃሴ የሐረሪ ህዝብ መለያ የሆነውን 

የአሹራ በዓል ለመበረዝ የሚሰራው ተግባር ላይ ከብዙ በጥቂቱ እንበልበት፡፡ 

አሹራ ምንድን ነው? 

አገራችን በርካታ የሚዳሰሱ እና የማይዳሰሱ ባህላዊ እና ታሪካዊ ሀብቶች የበዙላት ድንቅ አገር ነች፡፡ አሹራም ከነዚህ መካከል የሚነሳ መንፈሳዊ 

እና ባህላዊ ሀብታችን ነው፡፡ በአጭሩ ለመመልከት ያክል፤ በእስላማዊ የቀን አቆጣጠር የዓመቱ የመጀመሪያ ወር "ሙሐረም" ይባላል፡፡ 

የሙሐረም ወር አሥረኛው ቀን ደግሞ "አሹራ" ተብሎ ይጠራል፡፡ ሙስሊሞች ይህንን ቀን በየዓመቱ ያከብራሉ፡፡ የዚህ  ምክንያቱ ብዙ 

ቢሆንም ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡ አሹራ አላህ ለአደምና ለሐዋ ይቅርታ ያደረገበት ፣ ነቢዩ ኑሕ (ኖህ) ከጥፋት ውሃ ድነው ከመርከባቸው 

ወደ ምድር የወረዱበት፣ ነቢዩ ኢብራሂም በሰደድ እሳት ከመቃጠል የዳኑበት፣  ነቢዩ ሙሳ የቀይ ባህርን ሰንጥቀው በመሻገር ወገኖቻቸውን 

ከፈርዖን አገዛዝ ነፃ ያደረጉበት፣ ነቢዩ ዒሣም የተወለዱበትና ሌሎችም የፈጣሪ (አላህ) ፀጋዎች የተከሰቱበት ቀን በመሆኑ ነው፡፡  

በሙስሊሞች ታሪክ ውስጥ በዚሁ ቀን የተፈፀመ ሌላም ድርጊት አለ፡፡ የነቢዩ መሀመድ የልጅ ልጅ የሆኑት ሑሴይን በግፍ የተገደሉትም በዚሁ 

ቀን ነበር፡፡ እናም ሙስሊሞች ይህንን ቀን በአንድ በኩል ከላይ የተጠቀሱትን የፈጣሪ (አላህ) ፀጋዎች እያሰቡ፤ በሌላ በኩል በሑሴይን ላይ 

የተፈፀመውን ግዲያ በኀዘንና በቁጭት እያስታወሱ በየዓመቱ ያከብሩታል፡፡  

የሀረሪ ብሔረሰብም በሙስሊምነቱ በየዓመቱ የአሹራን በዓል ያከብራል፡፡ የብሔሩ ተወላጅ ያልሆኑ ነዋሪዎችም ይህን ቀን የልዩነት ድንበር 

ሳያግደው በደስታ ያከብራል፡፡ አከባበሩም የብሄረሰቡ አባላት ለአስር ቀን ከፆሙ በኋላ በፍችው እለት ገንፎ አዘጋጅቶ በየቤቱ ዘመድ አዝማድ 

ተሰባስቦ ቤተሰቡና ጎረቤቶቹ እየተመገቡ እንዲሁም በየአድባራቱም ገንፎውን ዝነኞቹ  የሐርር ጅቦች እንዲበሉ ያቀረብላቸዋል፡፡ በሌላም በኩል 

ወጣቶች ተሰባስበው ዱላ ይዘው "ዊርሻቶ" የሚል ዜማ እያዜሙ ቤት ለቤት ይዞራሉ፡፡ ቀደም ባለው አከባበር ተማሪዎች ተሰባስበው ለዘጠኝ 

ቀናት ያህል በበዓሉ እለት የሚሰብሯቸውን ቅሎች በየቤቱ እየዞሩ በመጨፈር  ፀባየ- ሸጋ የሚባሉትን የነብዩ መሃመድ የልጅ ልጅ የሆኑትን 

የሀሰን እና ሑሴንን ስም እየጠሩ ቅሎችን አሰባስበው በመቃ ላይ ሰክተው ያከማቻሉ፡፡ ድፍን ቅል እየሰበሩ ሴረኛው፤ ሸረኛው ይሰበር እያሉ 

ሐሰን እና ሑሴይን የገደለ ርኩስ መንፈስን ያወግዛሉ፤ በዚያ ቀን የተፈፀሙ የነብያት ገድሎችን ያከብራሉ፡፡ 

እውነተኛውና ዘመን የተሻገረው የአሹራ አከባበር ትርጉም እና መሰረት እያለ የአሁኑ ትውልድ በአያት ቅድመ አያቶቹ ታሪክ እንዲያፍር እና 

መጤውን የወሃቢያ ባህል እና አስተሳሰብ ለማስረፅ ይረዳናል በሚል፡ 'የሸሪፍ ቡድን' የተለመደ  በራዥ ማስቀየሻዎችን በታሪካዊ ባህሉ ላይ 

መለጠፍ ጀምሯል፡፡ የባህሉ ተቆርቋሪ በመምሰልም ድንበር የዘለለ ጥረት ላይ ናቸው፡፡ 

የክህደት ጅማሮ፡ መጠጥ እንደ ማስቀየሻ 

የወሃቢያ አራማጆች ከሚለዩባቸው ባህርያት እና ከሚከተሏቸው ስልቶች መካከል ለአላማቸው ዘላቂ ስኬት የሚያበቃ ልብ አንጠልጣይ ታሪክ 

[sensational story] በመፍጠር በየትኛውም ሁኔታ ይሄ ትውልድ የአባቶቹን ታሪክ እና መንፈሳዊ አስተምህሮ አሽቀንጥሮ እንዲጥል ማስቻል 

ነው፡፡ ከሶስት ዓመታት በፊት በወቅቱ የሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የባህል፤ ቅርስ ጥበቃና ቱሪዝም ም/ቢሮ ኃላፊ የነበሩት አቶ አዩብ 

ፈቂ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ የሐረሪ ብሔረሰብ የአሹራ በዓል አከባበር  አስመልክተው የሚከተለውን ብለው ነበር፡፡  

"በአንድ ወቅት የነበረ የሐረሪ ዐሚር የሕዝቡን ሁኔታ በቀጥታ ለመከታተል ራሳቸውን እንዳይታወቁ በመሸፋፈን ከተማውን ሲዞሩ አንዲት 

ትንሽ ሴት ልጅ ሕፃን ተሸክማ ሲትሄድ አዩዋትና የተሸከምሽው ልጅ የማነው ብለው ይጠይቋታል፡፡ እሷም አባቴ ሰክሮ ደፈረኝ፡፡ ስለዚህ ልጁ 

የአባቴ ነው ብላ ነገረቻቸው፡፡ በዚህን ጊዜ ዐሚሩ መጠጥ እንዳይጠጣና መጠጫዎቹም እንዲሰባበሩ አዘዙ፡፡ ስለዚህ የቅል ሰበራው 

የሚካሄደው በወቅቱ ዐሚሩ በሰጡት ትዕዛዝ መሠረት ነው፡፡" 
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በወቅቱ አቶ አዩብ አብዱላሒ የሰጡት መግለጫ የብሔሩ ተወላጅ የሆኑትንም ያልሆኑትንም አደናገረ፡፡ አሹራ በሚከበርበት ዕለት ከተፈፀሙ 

መንፈሳዊ ታሪኮች ይልቅ የተመቻቸውን ርዕስ ወደ መጠጥ መውሰዳቸው የልብ አንጠልጣይ ታሪክ መረጣው ማሳያ ነው፡፡ የወሃቢያው ኃይል 

ለምን በዚያች ቀን የተፈፀሙ የተለያዩ ነቢያትን ተግባር መዘከር እንዳልፈለገ መረዳት ይቻላል፡፡ ይልቁንም መውሊድን አታክብር እያለ ነቢያትን 

ያቃልላል፡፡ በወጣቶች ግጥም እና ዜማ «ታላቅ እህታችን እንደ ሐሰን እና ሑሴን የተባረኩ ልጆች ይስጥሽ »  ማለት ያለአንዳች ጥርጥር 

ወጣቶቹ የቅል ሰበራውን ሥነ ሥርዓት የሚካሄዱት የነቢዩ መሐመድ የልጅ ልጅ የሆኑት ሑሴይን በግፍ የተገደሉበትን ቀን ለመዘከር እና ርኩስ 

ገዳይ መንፈስ ውጣ ለማለት መሆኑን በግልጽ ያመለክታል፡፡ ቅል ስለነበረ ብቻ ስካርና መጠጥ ነበረ ማለት ወሬ ማሳመሪያ እንጂ አመክንዮ 

አይደለም፡፡ ድፍን ቅል እየሰበሩ ሴረኛው፤ ሸረኛው ይሰበር በማለት ማዜምን ዝሙትና ስካር አደረጉት፡፡ በመሰረቱ አሹራ በሐረሪ ብቻ ሳይሆን 

እስልምና ኢትዮጵያን በረገጠባት ትግራይ እና ሌሎችም አካባቢዎች  በስፋት ስለመከበሩ አያስረዱንም፡፡ የለመዱትን ትረካ እዚያም ሄደው 

ስካር እና ዝሙት ነበር ለማለት ግን የፈጠራ ክህሎታቸው አይፈቅድላቸውም፡፡ በእስላማዊ እምነት መሠረታዊ  ሕግጋትና መርሆዎች የዳበረ 

ባህል ያለው ብሔረሰብ ያውም በእምነቱ በጣም ጠንካራ በነበረበት  ዘመን መጠጥ ይጠቅማል ወይስ አይጠቅምም? በሚል አቋም የተከፋፈለና 

ልቅና ነውረኛ በሆነ የወሲብ ምግባር ውስጥ ተዘፍቆ  እንደነበረ  መተረክ  ‘ቅድመ አያቶችህ ከእስልምና ሕግጋትና መርሆዎች ያፈነገጡ 

መናፍቃን ነበሩ’ ለሚለው የወሃቢያ ስብከት የተረጋገጠ ‘ማስረጃ’ እያቀረበ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም፡፡  ይህ ዓይነቱ የፈጠራ ታሪክ በተለይም  

ወጣቱ ትውልድ የቀድሞ አባቶቹንና መንፈሳዊ መሪዎቹን ታሪክ እንዳይከተል ለማድረግ ለሚጥረው አክራሪ ኃይል ምቹ መደላደል በመፍጠር 

የእጅ አዙር እገዛ እንደሚሰጥ መገመት አስቸጋሪ አይሆንም፡፡ 

የአሹራን በዓል እንዲህ የቀደሙ አባቶችን ታሪክ በሚያኮስስ እና ተጨባጭነት በሌለው መንገድ እንዲቀርብ ምክንያት ሆኗል የሚባለው በረዳት 

ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ «Hyena porridge ethnographic filming in the city of Harar» በሚል ርዕስ እ.አ.አ በ1991 ያዘጋጁት ጽሑፍ 

ሆኖ ተገኝቷል ፡፡  

ለነገሩ ምሁር ተብየው አህመድ ዘካሪያ ይሄንን ለምን አደረጉ የሚለውን የመረመሩ የክልሉ ተወላጆች ግለሰቡ በዋሃቢ አራማጅነት ካላቸው 

ውስብስብ ሴራ በተጨማሪ የግል ታሪካቸውን እልህ ለመወጣት ወደ ህዝብ የሰነቀሩት መሆኑን ደርሰንበታል ይላሉ፡፡ "አባታቸው ዘካሪያ 

በአዲስአበባ መጠጥ ቤት ከፍተው በመነገዳቸው በብሔረሰቡ ዘንድ በደረሰባቸው መገለል ምክንያት በብቸኝነት ባሳለፉበት ዘመን ከአንድ 

ወታደራዊ መኮንን  ሚስት ጋር ተይዘው በጥይት ተደብድበው መገደላቸውና ያለቀባሪ መቅረታቸው" የፈጠረው እልህ እንዲህ ዓይነቱን ታሪክ 

ለመፈብረክ እንዳበቃቸው ተወላጆቹ ይናገራሉ፡፡ የግል ብሶትንና እልህን የህዝብ ታሪክ በማድረግ ሐፍረትን የማጋራት "ሙሁራዊ ሰልት" 

መሆኑ ነው፡፡  

የክህደት ጉዞ እስከ ዩኔስኮ 

የሐረሪ ክልላዊ መንግስት የአሹራ በዓል አከባበር ሥነ ሥርዓትን በዓለም ቅርስነት እንዲመዘገብ ጥያቄውን ያቀረበው ከዚያ ቀደም የክልሉ ባህል 

ቢሮ ኃላፊ የሰጡት አወዛጋቢ መግለጫ ያስከተለውን ተቃውሞ ተገቢውን ምላሽ ሳይሰጥ " የክልሉ ምክር ቤት አውግዞታል የሚል አሉባልታ" 

ብቻ በተሰማበት ነው፡፡ ከዚያም በላይ ቅሬታ የነበራቸውን  የብሔረሰቡን አዛውንት አነጋግሮ እና የኅብረተሰቡን አባላት አሳትፎ ባገኘው 

ይሁንታ አይደለም፡፡ ይልቁንም ያንን የበዓሉን አላማ የሚያፋልስ ዘገባ ለዩኔስኮ በመላክ እንዲመዘገብ ጠየቁ፡፡ ለምዝገባ ወደ ዩኔስኮ ተላከ 

በተባለው ሰነድ ቁ. 002 ገፅ 4. ላይም የቅሬታ ምንጭ የሆነው ሃሳብ ሰፍሮ ይገኛል፡፡ 

ምላሹም እንደ ቀዳሚው የቢሮ ኃላፊው መግለጫ ሁሉ ተቃውሞ እና ቁጣን ቀስቅሷል፡፡ አስገራሚው ነገር የፌደራል ባህልና ቱሪዝም 

ኃላፊዎችን ሳይቀር በማሳሳት ተባባሪ ማድረጋቸው ነው፡፡ የክልሉ መስተዳድር በጥያቄው ማቅረቢያ ቅፅ ውስጥ ሊሞሉ የሚችሉ መረጃዎችን 

አሰባስቦ እንዲያዘጋጅ  ቡድን አቋቁሞ እንደነበር እና ስለ አሹራ በዓል አከባበር የሚያወሱ የተለያዩ ጽሑፎችንና የቆዩ ፎቶግራፎችን ማሰባሰቡ 

በተጠቀሰው ቅፅ ውስጥ ሠፍሯል፡፡ይሁን እንጂ ጉዳዩ ወደ ዩኔስኮ መሄዱ ሲታወቅ የተቀሰቀሰው ተቃውሞ ፤ የማደናገሪያ ማስረጃ ስለማቅረባቸው 

ማስረጃነቱ ግልፅ ነው፡፡ ሁሉንም በሚያግባባ መንገድ እውነተኛ ገፅታውን ጠብቆ ማክበር፤ የአገር ቅርስ እንዲሆን  ብሎም በአለም ቅርስነት 

እንዲመዘገብ መስራት ግን የሁሉም የብሔሩና የሃረር ተወላጅ ግዴታ ነው፡፡ ተገቢው ጥቄ ግን  አያት ቅድመ አያቶቹን በሚያዋርድ አፈታሪክ ባህሌ 

ነውና በዓለም ቅርስነት ይመዝገብልኝ ብሎ ማመልከቻ ያቀረበ ብሔረሰብ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ይኖር ይሆን? 

 



                         ሐረር እንደ ደማስቆ ? 
  በአሁኑ ጊዜ የዋሃቢያ አራማጆች በመላው ዓለም በሚገኙ ሙስሊሞች ላይ የሚያካሄደውን የተቀነባበረ ዘመቻ በሐረሪ ሙስሊሞች ላይ 

በተለይም በሐረሪ ብሔረሰብ ላይ ለመክፈት የሚያስችለውን መሰረት ለመጣል እየሰራ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም ፡፡ ማንም ሰው እንደሚረዳው 

አክራሪው የወሃቢያ ቡድን  ቀደምት ሃይማኖቱን ጠብቀው ያቆዩትን ሙስሊም ማህበረሰቦችን ከሃይማኖቱ እንደወጡ አሊያም እንደ መናፍቃን 

እንዲቆጥሩ ጥንታዊ ሃይማኖታዊ ጽሑፎችን፤ መጻሕፍትን፤ ሥነ-ሕንፃዎችና መካነ-መቃብሮችን በማውደምና በማጠፋት ተግባር ላይ 

ተሰማርተዋል፡፡ በተለይም  ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሰለፊ ወሓቢያ አራማጁ የአክራሪ ኃይል (አይ ኤስ አይ ኤስ) በኢራቅና በሶሪያ ፤ፓልሚራ ከተማ እና 

ሌሎችም አካባቢዎች ታላቅ ክብር እና ረጅም እድሜ የነበራቸው በርካታ መንፈሳዊ ቅርሶች እና የአምልኮ ተቋማት በዚሁ ኃይል ከጥቅም ውጭ 

ሆነዋል፡፡ በእውነት ዓለም ድጋሚ ሊያገኛቸው የማይችሉ ሀብቶች ናቸው፡፡ አሸባሪ ቡድኑ ለዚህ የሰጠው ምላሽም  "በአላህ የሚወደድ ተግባር"  

በማለት ስላቅ የተሞላበት ነው፡፡ 

ዛሬ በሐረር የአሹራን ባህል የተመለከተው  አዋራጅ ትረካም ወደድንም ጠላንም ባለፉት በርካታ ምዕተ ዓመታት ውስጥ የተጠናከረ የእስልምና 

መንፈሳዊ መዕከል ሆና በቆየችው ሐረር ውስጥ "...ከዝሙትም በከፋ ርካሽና ፀያፍ ሥነ-ምግባር የዳሸቀ ፣ በመጠጥና በመጠጥ ሱስ ተገዢ የሆነ 

ብልሹ ባሕል ያለው ህብረተሰብ ነበር" ወደሚል ድምዳሜ ማምራቱ ግልጽ ነው፡፡ ሐረር ከተማም በምሥራቅ አፍሪካ የእስላማዊ ትምህርት 

ማዕከል እንደነበረች በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመሰከረላት ፣ በተለይም የሐረር ከተማ ለእስልምና ሃይማኖት እውነተኛ አስተምሮት ተምሳሌት 

በመሆኗ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና የተለያዩ እምነት ተከታዮች ተቻችለው የሚኖሩባት መሆኗ ታውቆ በዓለም ቅርስነት መመዝገቧ በመላው 

ዓለም ነውጥ በማካሄድ ላይ ለሚገኘው የዋሃቢያ ዘመቻ ዒላማ የሚያደርጋት መሆኑ እውነት ነው፡፡ ለዚህ ዓላማቸው ማሳኪያ አስቀድሞ  

የብሔረሰቡን ታሪክ ማጠልሸትና ለታሪካዊ ቅርሶቹ እንዳይቆረቆር ማድረግን አቅደው ይንቀሳቀሳሉ ፡፡ 

ገና ከአሁኑ ትላልቅ አድባሮች ፈርሰው ወደ መኖሪያ እና መፀዳጃ ቤትነት የተቀየሩትን እዚያው ጎራ ያለ የሚረዳው ሐቅ ነው፡፡ የቀብር ቦታዎች 

ተቆፋፍረው አፅማቸው ቆሻሻ መጣያ መደረጋቸው ቡድኑ እየሄደበት ያለውን አቅጣጫ ጠቋሚ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ዋሓቢያ በሌሎችም ሀገሮች 

ያከናወኑትና በማከናወን ላይ ያሉት ድርጊት ነው፡፡ 

ከምንም በላይ የትኛውም የሐረሪ ተወላጅ ሊያውቀው የሚገባ ጉዳይ ቢኖር ክልሉን የኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት አካል ያደረገው ነዋሪዎቿ 

በተለይ ደግሞ የሐረሪ ህዝብ የራሱ ማንነት አለው ተብሎ በመታሰቡ ነው ፡፡ ዛሬ ይሄንን በመሰለው ትርክት ባህልን እና ማንነትን ማጠልሸት 

የሐረሪን ማንነት መናድ እና ማንነት አልባ ህዝብ የማድረግ ጥረት በግልባጩ ክልሉን ከፌደራል ስርዓቱ የማስወጣት ዘመቻ ተደርጎ መታሰብ 

ያለበት ነው፡፡ "የሸሪፍ ቡድን"  የፀረ-ልማት እና ፀረ-ዲሞክራሲ ተግባር ሐረርን ማናወጡም፡ የዚሁ ወሃቢያዊ ተግባር ተባባሪና ተጋሪ ስለመሆኑ 

ማስረጃ ነው፡፡ 

  "ሐረር የመቻቻል እና የፍቅር ከተማ " የሚለው ስያሜዋ ከብዷት ዲሞክራሲያዊ  አንድነትን ለማሰተናገድ እየተንገዳገደች የመገኘቷ ሚስጥርም 

እነዚሁ የባህል እና እምነት በራዦች እየፈጠሩት ያለው አሉታዊ ተግባር ውጤት ነው፡፡ በሁሉም የሀገሪቱ አቅጣጫ ትናንት የተፈጠሩ ከተሞች 

ሳይቀር የልማት ኮሪደር ሲሆኑ ሐረር የኋሊት ጉዞዋን ተያይዛዋለች፡፡ ይበልጡንም ለስሟ መጠሪያ የቀራትን የህዝቦቿን ባህል እና ታሪክ 

የማጥፋት ዘመቻ ተከፍቷል፡፡  

 


