የኢሮብ ታሪክ ጥያቄዎችና አባባልች
ከግርማይ ተስፋገርግስ
ክፍሌ ሁሇት
በክፍሌ አንዴ ከመቶ ዓመት በፊት የተፃፉት ሁሇት አፈ-ታሪኮችን አይተን ነበር። ከሁሇቱ ውስጥ አንዯኛው የተፃፈው
በአማርኛ ቋንቋ ሲሆን የኢሮብ ህዝብ ቅዴመ አያት ወረዯ-ምሕረት ሆኖ፤ የአፄ ይትባረክ ሌጅ እንዯሆነ በመጥቀስ የኢሮብ
ህዝብን ትውሌዴ ከሊስታው ሥርወ-መንግሥት ጋር ያያይዟሌ። ሁሇተኛው ዯግሞ በትግርኛ ቋንቋ የተፃፈ ሲሆን የኢሮብ
ህዝብን ትውሌዴ ከእሥራኤሌና ከሮማ ነገሥታት ጋር በማያያዝ ቅዴመ-አያታቸው ከታቦተ-ጽዮን ጋር ማሇት የንጉሥ
ሰልሞንና የንግሥት ሳባ ሌጅ ነው የተባሇው ቀዲማዊ ምንሉክ ከእስራኤሌ ታቦተ-ጽዮንን ይዞ ወዯ አክሱም ሲመጣ ከሱ ጋር
የመጣ እንዯሆነ፤ ስሇዚህም፤ የኢሮብ ህዝብ ቅዴመ አያቶች ከአውሮጳ የመጡ በመሆናቸው ህዝቡ ኢሮብ እንዯተባሇ
የሚያመሇክት ነው። ሁሇቱም አፈ-ታሪኮች የተገኙት የ፳ኛው ክፍሇ ዘመን መጀመርያዎቹ አሠርት ዓመታት ውስጥ
ከታተሙት የጣሉያን መፃሕፍቶች እንዯሆነም ተመሌክቷሌ።
በዚህ በክፍሌ ሁሇት በአንዲንዴ ላልች መፃሕፍቶች ውስጥ ስሇ ኢሮብ ህዝብና ከኢሮብ ህዝብ ጋር የተዛመዯ ትውሌዴ
አሊቸው ስሇሚባለ ጎሳዎች የተመዘገበውን እናያሇን። ምክኒያቱም የኢሮብ ህዝብ መሠረተ-ትውሌዴ ሇማወቅ የሚዯረገው
ጥናት ዛሬ ኣድሓ-ኢሮብ (ሶስት-ኢሮብ) በሚሌ ስያሜ የሚታወቁ የሱመ ሌጆች ነን የሚለትን ብቻ የሚመሇከት ሳይሆን
በላልች የትግራይ ወረዲዎችና በኤርትራ ክፍሇ ግዛቶች ውስጥ የሚኖሩ የአፄ ይትባረክ ሌጆች ናቸው የሚባለትን በተሇይ
ዯግሞ የንጉሥ ወረዯምሕረት ሌጆች ነን የሚለትን የጨመረ መሆን ስሊሇበት እነሱ የሚለትን ወይም ስሇነሱ የሚባሇውን
አብሮ ማየት የግዴ ይሊሌ።
እነዚህ ጎሳዎች በተሇያዩ የዓጋመና የክሌተ-አውሊዕል ወረዲዎች፣ በቆሊ-ሃዘሞና አከሇ-መስሓሌ፣ እንዱሁም በተሇያዩ የአከሇጉዛይ ወረዲዎች እስከ ሠራየ ዴረስ የሚኖሩ ሲሆኑ አብዛኛዎቹ በሚኖሩባቸው መንዯሮችና በተሇያዩ ስሞች ይታወቃለ፤
አንዲንድቹን ሇመጥቀስ፦ኮርባርያ፣ እገሊ-ሏጺን፣ እገሊ-ሏምስ፣ እገሊ-ዯገብስ፣ እገሊ-ማይ ሖፃ፣ ሮብራ፣ ዯቂ-ዓፅማይ፣
ዓዯቀሇይቶ፣ ሰብ ዯጕዛይ፣ ሰብ ብዘት፣ እገሊ-ረቡዕ፣ እገሊ-ዕዲጋ ሏሙስ፣ ትምዛእ፣ ወዘተ.
አባ ተስፋይ መዴህን ‘ታሪክ ኢሮብ’ (የኢሮብ ታሪክ) በሚሌ ርእስ በፃፉት መፅሓፍ ውስጥ የንጉሥ ወረዯ ምሕረት ሌጆች
አምስት እንዯነበሩ እነሱም ምስማር፣ ዓሚር፣ ሰንበታይ፣ ሱመ እና ሏናከ እንዯነበሩ ይገሌፃለ። ቀጥልም ምስማር በዯስአና
ወምበርታ አከባቢ የሚኖር ህዝብ ቅዴመ-አያት እንዯሆነ፣ ዓሚር ‘ደለም-ዲ-ሊብሃ’ የሚባሌ በዲለሌ አከባቢ የሚኖር ህዝብ
አባት እንዯሆነ፣ ሰንበታይ የሰባት እገሊና የኮርባርያ ህዝብ አባት እንዯሆነ፣ ሱመ አሁን ኣድሓ-ኢሮብ በሚሌ ስያሜ
የሚታወቁትን በሙለ የወሇዯ ከመሆኑም በሊይ ከወንዴሙ ሚስት የወሇዯውን የትእዛዝ ዘር የሆኑ ህዝቦች በቅናፍና እና
እምባ-ካታይ (ሃዘሞ) እንዱሁም በገናሕቲ አከባቢ (ዓጋመ) የሚኖሩ ፯-ገናሕቲ የሚባለትም የሱ ዘር መሆናቸውን ይገሌፃለ።
ቀጥልም በሇምዛ (አከሇ-ጉዛይ) የሚኖር ህዝብና በዯስአና ወምበርታ (ክሌተ-አውሊዕል) የሚኖር ህዝብ በከፊሌ የሏናከ ዘር
እንዯሆኑ ፅፏሌ። መፅሏፉ ውስጥ ከገፅ 12 እስከ ገፅ 24 የተፃፈውን ተመሌከት። አባ ተሰፋይ የወረዯ-ምሕረት ሌጆች ናቸው
የተባለ ጎሳዎች የሚኖሩባቸው አከባቢዎችን በሚመሇከት የሚለት በክፍሌ አንዴ ካየነው ከኮንቲ ሮሲኒ መጽሓፍ
ከተወሰዯው ጋር የሚመሳሰሌ ነው። የኢሮብ ህዝብ ታሪካዊ አመጣጥና የዘር ሏረግን በሚመሇከት ያሰፈሩት ግን በክፍሌ
አንዴ ኢሮቦች የሊሰታው የአፄ ይትባረክ ዘር ናቸው ከተባሇው በጣም ይሇያሌ።
አባ ተስፋይ የኢሮብ ህዝብ ታሪክ ከንግሥት ሳባና ከንጉሥ ሰልሞን ጋር የተያያዘ መሆኑን ይገሌፃለ። ስሇዚህም የኢሮብ
ህዝብ ቅዴመ አያት እንዴርያስ የተባሇ ታቦተ-ጽዮን ይዘው ቀዲማዊ ምንሉክን ተከትሇው ወዯ ኢትዮጵያ ከመጡት ሰዎች
አንደ እንዯሆነ እሱም አባት በአባት የያዕቆብ (እሥራኤሌ) ሌጅ የሆነው የጋዴ ዘር እንነዯሆነ እናቱ ዯግሞ ንግሥት ኢላኒ
የእሥራኤለ የንጉሥ ዲዊት ሌጅ እንዯሆነች ሰፋ አዴርገው ገሌጿሌ (ገፅ 9-15) ይህ አባባሌ በክፍሌ አንዴ በትግርኛ ቋንቋ
ከተፃፈው ጋር ይመሳሰሊሌ፤ በክፍሌ አንዴ በአማርኛ ከተፃፈው ጋር ግን መሠረታዊ ሌዩነት እንዲሇው ይታያሌ።
መምህር በርሄ ዝግታ ስሇ ኢሮብ ህዝብ የዘር ሓረግና ታሪካዊ አመጣጥ ያሰፈሩት፤ አባ ተሰፋይ ካሰፈሩት ጋር ሌዩነት
የሇውም።
1

ሇዮ ራይንሽ (Leo Reinisch) የሚባሌ ኦስትርያዊ ፀሓፊ የኢሮብ ሳሆ ቋንቋ በአብሲኒያ (Die Sprache der Irob-Saho in
Abessinien) በሚሌ ርእስ በ1878 ስሇ ኢሮበ ቋንቋ በፃፈው መጽሏፉ መግቢያ ውስጥ ኢሮቦች ከዘመናት በፊት ዙሊ
በተባሇው በቀይ ባህር የኢትዮጵያ ጥንታዊ ወዯብ በኩሌ የገቡ የግሪክ ነጋዳዎች ዘር እንዯሆኑ፣ ስሇዚህም ኢሮብ የሚሌ
ስያሜ እንዯተሰጣቸው ይታመናሌ ይሊሌ። ይህ አባባሌ የኢሮቦችና የላልች የሳሆ ቋንቋ ተናጋሪ ሕዝበች እምነት እንዯሆነም
በተጨማሪ ይገሌፃሌ (ገፅ 4)።
ፊተ. ሚካኤሌ ሓሳማ የተባለ ኤርትራዊ ዯራሲ ‘ዛንታ ኤርትራ’ በተባሇው መጽሏፍ ውስጥ የሰንበታይ ዘር ነው ተብል
ስሇሚታመነው የእገሊ-ሏጺን ህዝብ የዘር ሏረግ ስጽፉ የዚሁ ህዝብ ቅዴመ አያቶች ከባህር ማድ በቀይ ባህር የተሻገሩ የዓረቡ
የመሓዊ ወይም መዓውያ(1) በሚሌ ስያሜ የሚታወቅ ጎሳ ዘር ነው ይሊለ። ዯራሲው እገሊ-ሏጺን መጀመርያ ሌሳነ-ምዴር
(ከፊሌ-ዯሴት) በሆነችው ቡሪ ይኖሩ እንዯነበረ በኋሊ ከዛ ወዯ ዓጋመ ሂዯው ይኖሩ የነበሩና እንዯገና ወዯ ኤርትራ የተመሇሱ
የዓጽማይ ሌጆች መሆናቸውን ያብራራለ። ይህ ዓጽማይ የተባሇው ሰው የሰንበታይ ዘር እንዯሆነ ነው የሚታመነው።
ዯረሲው በመቀጠሌ ይህ የእገሊ-ሓጺን ህዝብ የትውሌዴ ሏረጉ ከመዓውያ ነው በሚሌ አፈ-ታሪክ የሚያምን እንዯሆነ
ሇማረጋገጥ በ1970 ዓ.ም. የአከሇ-ጉዛይ አስተዲዲሪ በነበርኩበት ወቅት የእገሊ-ሏጺን ሽማግላዎችን ጠይቄ የመዓውያ ዘር
መሆናቸውን አረጋግጠውሌኛሌ ይሊለ። ቶርዓና ጸንዓ-ዯግሇ የተዋጉበት ዘመን ቶርዓ የመሓዊ ዘር የስጋ ዘመድቻችን ናቸው
በማሇት ጸንዓ-ዯግሇ የጠየቁን የገንዘብ እርዲታ አሇመስጠታችን አንዴ ምሌክት ነው እንዲለትም ዯራሲው መዝግቧሌ። በዚሁ
ዯራሲ እምነት የሱመና የሓናከ ዘር ናቸው የሚባለ ህዝቦችም በሙለ የማዓውያ ዘሮች ናቸው። ሇምሳላ ስሇ ሮብራ ህዝብ
ሲጽፉ ሮብራ የሏናከ ሌጆች መሆናቸውን ይገሌጹና መሠረታቸው ከእገሊ-ሓጺን አንዴ እንዯሆነና የመዓውያ ዘር
መሆናቸውን ያስቀምጣለ (ገፅ 63-64)።
በላሊ በኩሌ ግን እገሊ-ሓጺንና ሮብራ የአፄ ይትባረክ ሌጅ የሆነው የንጉሥ ወረዯ-ምሕረት ሌጆች ነን እንዯሚለ ዘግቧሌ።
ዯራሲው አፄ ይትባረክ ከ1268 እስከ 1290 በኢትዮጵያ ነግሦ የነበረ የዛጕ ዘር ነው ካለ በኋሊ እነዚህ ሁሇት ጎሳዎች አፄ
ይትባረክ ሩፍለደምን፣ ዮሏንስንና ወረዯ-ምሕረትን ወሇዯ፤ ዮሏንስ ሱመን፣ ሩፍለደም ሰንበታይን ወረዯ-ምሕረት ዯግሞ
ሓናከን ወሌዶሌ፤ ሮብራና ዓጽማይ የሰንበታይ ሌጆች ሲሆኑ ዓጽማይ ዯግሞ እገሊ-ሓጺንን ወሇዯ ብሇው ያምናለ ይለና፤
በፅሐፋቸው ውስጥ ወረዴ ብሇው የእገሊ-ሏጺን የዕዴሜ ባሇፀጋዎችና ላልች ከነሱ ጋር የዘር ዝምዴና ያሊቸው ትሌሌቅ
የመዓውያ ዘሮች እምነት እነዚህ ጎሳዎች የመዓውያ ዘር መሆናቸው ነው ብል ይዯመዴማለ።
ፈተ. ሚካኤሌ ሓሳማ በተሇያዩ የኤርትራ አውራጃዎች የሚኖር ሊምዛ የተባሇ ሕዝብም የንጉሥ ወረዯ-ምሕረት ዘር መሆኑን
ዘግቧሌ። ህዝቡ መሠረቱ ከዓጋመ መሆኑን እንዯሚያምንም ጨምረው አብራርቷሌ። አመጣጣቸው ከዓጋመ መሆኑን
ከማመናቸው በተጨማሪ የንጉሥ ወረዯ-ምሕረት ሌጆች ነን እስካለ ዴረስ የሓናከ ዘመድች መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ሆኖ
ይገኛሌ። ስሇዚህም የመዓውያ ዘር ናቸው ቢባሌ ስሕተት አይሆንም ይሊለ (ገፅ 67)።
በሠራየ የሚኖሩ ትምዛእ የተባለት በዓጋመ አውራጃ ከሚገኝ ገናሕቲ ከተባሇ ቦታ ወዯ ኤርትራ የገቡ የሓናከ ሌጆች
መሆናቸውን፣ ዘራቸው ዯግሞ ከመዓውያ እንዯሆነ አሥፍረዋሌ ፈተ. ሚካኤሌ ሓሳማ (ገፅ 69)።
ጆሜትራ ገብረ ኢየሱስ አባይ የተባለ ጸሓፊ ‘መሠረት ዓላት ሕዝቢ መረብ ምሊሽ’ በተባሇው መጽሓፍ ውስጥ የኢሮብ
ህዝብ ትውሌዴ ሏረግ ከሊሰታ እንዯሆነ ጽፏሌ። እርሳቸው ኢሮቦች የንጉሥ ወረዯ-ምሕረት ዘር መሆናቸውን ይመዘግቡና
የወረዯ-ምሕረት አያት ጀራተ ቀጭን የአባቱ የአፄ ይትባረክ አሌጋ የመውረስ ተስፋ እንዯላሇው ስሇተገነዘበ በ1206 ወዯ
ትግራይ እንዯመጣ እዛም የአከባቢ ተወሊጅ ሴት አግብቶ የወረዯ-ምሕረትን አባት እንዯወሇዯ ዘግቧሌ። በመቀጠሌም ጅራተ
ቀጭን እገሊ-ዯገብስን፣ እገሊ-ሓጺንን፣ እገሊ-ሓመስን አና የወረዯ-ምሕረትን አባት ወሇዯ ይለና ሰንበታይ ሱመና ሓናከ
የወረዯ-ምሕረት ሌጆች እንዯሆኑ በመመዝገብ ከሱመ የተወሇደት በዓጋሜ እንዯቀሩ የሰንበታይና የሓናከ ሌጆች ግን ወዯ
ላልች አከባቢዎች እንዯተበተኑ ያስፍራለ።
ጆሜትራ ገብረ-ኢየሱስ በተሇያዩ የትምዛእ (ኤርትራ) ቀበላዎች የሚኖሩ የወረዯ-ምሕረት ዘር መሆናቸውን ይገሌፁና ከነሱ
ተሇይተው የሄደ ዘመድቻቸው በፅራዕ (ትግራይ) ይኖራለ ይሊለ ። ቀጥልም ሊምዛ፣ ዓዱ-ዯጊያት አቤነር፣ እገሊ-ሏጺን፣
እገሊ-ሏመስ፣ ሮብራ፣ ኮርባርያ ወዘተ. የመሳሰለና ላልችም በተሇያዩ የኤርትራ ክፍሇ ግዛቶች የሚኖሩ የወረዯ-ምሕረት ዘሮች
እንዲለ ይገሌፃለ። ጆሜትራ ገብረ-ኢየሱስ በላሊ ገፅ ወረዯ-ምሕረት ሱመን፣ ሰንበታይን፣ ሓናከን፣ መስመርንና ሮብአምን
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እንዯወሇዯ ይገሌጻለ። በርሳቸው አባባሌ ሱመ ኢሮብን፣ እገሊ-ሓጺንን፣ እገሊ-ሏመስን፣ እገሊ-ዯገብስንና እገሊ-ወሇስን
ይወሌዲሌ ዘሮቹ ዯግሞ በኢሮብ (ዓጋመ) እና በተሇያዩ የኤርትራ ግዛቶች ይኖራለ። ፀሓፊዉ የሓናከ ሌጆች በዓጋመ ሠፈሩ፤
መስመር ዯግሞ የቶርዓ ቅዴመ አያት ነው ይሊሌ። ጆሜትራ ገብረኢየሱስ ሱመ ከሟች ወንዴሙ ሚስት ወሌድታሌ
የሚባሇው የትእዛዝ ዘሮች ናቸው ስሇሚባለትም ሰፋ አዴርገው ይፅፋለ። እነዚህ የትእዛዝ ዘሮች በብዛት በ፯ ገናሕቲ
እንዯሚኖሩም ይገሌፃለ (ገፅ 22-25)። ያም ሆነ ይህ በትግራይ ይኑሩ በኤርትራ በዚሁ ፀሓፊ አባባሌ የነዚህ ጎሳዎች
የትውሌዴ መሠረት ሊስታ ነው ከዛም የአፄ ይትባረክ ሌጆች ናቸው።
ካርል ኮንቲ ሮሲኒ ‘ኣሌ ራጋሉ’ (Al Ragali) በተባሇው መጽሓፉ ከሌዩ ሌዩ አፈታሪክ እንዯምናገኘው የኢሮብ ሕዝብ ቅዴመ
አያቶች ከዓፋር አከባቢ በሊዓሲ-ጋዯ አዴርገው የጉንዯጉንዯ ገዲም ወዲሇበት ዯጋማ አከባቢ የመጡ መሆን አሇባቸው። እዛ
ሇተወሰነ ጊዜ ከኖሩ በኋሊ ግን ከአከባቢው ሕዝብ ጋር በተፈጠረው ቅራኔ ምክኒያት ወዯ ሰሜን አቅጣጫ ሇመሄዴ የተገዯደ
ይመስሊሌ፤ ሽምኤዛና ከዯረሱ በኋሊ ምሳራሓ የተባሇ ቦታ መኖሪያቸው ኣዴርገዋሌ። ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ ግን ባቅራቢያው
ከሚገኘው ቢሓት በተባሇ መንዯር ይኖር ከነበረው መካዲ ወይም ሞካዲ ከተባሇው አበሻዊ ጎሳ ጋር የሆነ ቅራኔ ስሇተፈጠረ
አሁን ኣድሓ-ኢሮብ በመባሌ የሚታወቅ ህዝብ ወዯሚኖርበት መሬት ሇመሄዴ ተገዶሌ እዛ ከዯረሱ በኋሊ ግን አከባቢው
ተመችቷቸው ብዙ የቤት እንስሳት አፍርተው ሃበታም ሆኑ ይሊሌ።
ቀጥልም ዯራሲው የሦስቱ ወንዴማሞች ዘሮች ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ አብረው እዛ አከባቢ እንዲሌኖሩ ይገሌፃሌ። በአከባቢው
የቀሩ የሱመ ሌጆችን መጀመርያ ድባዓ የተባሇ ከኢሮብ በፊት በአከባበው ይኖር የነበረ ጎሳ ያስቸግራቸው እንዯነበረ፤ እነሱ
(ድባዓዎች) በተሇያዩ ህዝቦች ትብብር ከተመቱ በኋሊ ግን አከባቢውን ቀዋሚ አገራቸው አዯረጉት ይሊሌ። የሓናከ ነገዴ
ባሌታወቀ ምክኒያት አርቆ ወዯ ዯቡብ አቅጣጫ በመጓዝ በዯስአ ምዴር መስፈሩን ይገሌጻሌ። የሰንበቱ ነገዴ ወዯ ምዕራብ
አቅጣጫ በመጓዝ በበሇሳ ሰሜንና ዯቡብ አከባቢ በሚገኙ እገሊ በሚሌ ስያሜ በሚታወቁ ቀበላዎች እንዯሠፈሩ ይመዘግብና
አንዲንድችን በስም በመጥቀስ የሮዲ ዘሮች በብዘት ወረዲ፣ የሇይቶ ዘሮች (ዯቂ-ሇይቶ) በዯብረ-ዲሞ አከባቢ፣ እገሊ ሓጺን
በአከሇጉዛይ መካከሌ በሚገኝ የታወቀ ወረዲ ውስጥ፣ እና የሮባ ዘሮች በእገሊ ሓመስ ወይም ጉራዕ እንዯሠፈሩ ገሌጿሌ።
በተጨማሪ አንዲንዴ የሱመና የሓናከ ዘሮችም የሰንበቱ/ሰንበታይ ዘሮች ወዯ ፈሇሱባቸው አቅጣጫ ሂዯው እንዯሠፈሩ
ይጠቅሳሌ። ስሇዚህም፤ ዓዱ-ረፋይ በተባሇ በአከሇጉዛይ በሚገኝ መንዯር የሚኖሩት የሓናከ ዘሮች እንዯሆኑ፣ እንዱሁም
በሠራየ ውስጥ እንዲ-አባሺጉምድ፣ ቀናፍና፣ ዓዱ-ሰጓጕ፣ ነዊሕ-ዝባን ወዘተ. በተባለ መንዯሮች ውስጥ የሚኖር ትምዛእ
የተባለ ጎሳዎች መረብን ተሻግረው የሠፈሩ የሱመ ዘሮች እንዯሆኑ ይገሌፃሌ። ስሇዚህ ፣ይሊሌ ኮንቲ ሮሲኒ፣ በዯቡባዊ ትግራይ
ከሚገኘው ከወንበርታ እስከ ከመረብ ወንዝ በስተምዕራብ የሚገኝ አከባቢ ዴረስ በሰፊ መሬት የሠፈረው ህዝብ በመሠረቱ
የሳሆ ሕዝብ ነው። ሆኖም በሰሜናዊ ምሥራቅ ዓጋመ ከሚኖሩ ኢሮቦች በስተቀር ላልች ቋንቋቸውን፣ ባህሊቸውን፣
ማህበራዊና ሥነ-ቊጠባዊ ይዘታቸውን፣ ፖሇቲካዊ አስተዲዯር ወዘተ በሙለ አብሮዋቸው በሚኖሩ በአበሾች ቋንቋና ባህሌ
ተክተውታሌ ይሊሌ።
ኮንቲ ሮሲኒ በላሊ ‘የኢትዮጵያ ታሪክ’ (Storia D’Etiopia) በሚሌ ርእስ በጻፈው መጽሏፍ ውስጥ፣ አጼ ይኩኖ-አምሊክ
የኢትዮጵያ ንጉሥ መሆኑን ባወጀ ጊዜ (የኢትዮጵያ ንግሥና ከዛጕው ሥርወ-መንግሥት ሰልሞናዊ ወዯ ሚባሇው ሠርወመንግሥት የተሊሇፈበት ጊዜ መሆኑ ነው) ማኸሌ አገር ወስጥ የተሸነፉ ዛጕየዎች ትግሊቸውን ሇተወሰነ ጊዜ በሰሜን
ኢትዮጵያ ከዓፋር መሬት በሰተሰሜን በሚገኝ ተራራማ አከባቢ ቀጥሎሌ፤ ይህም የኢሮበ አፈታሪክ ስሇ ንጉሥ ይትባረክ
በዚሁ አከባቢ ሸፍቶ እንዯነበረ የሚተርከውን ይዯግፋሌ ይሊሌ።
በሶስተኛውና የመጨረሻው ክፍሌ፤ በክፍሌ አንዴና ሁሇት የኢሮብ ህዝብ የትውሌዴ መሠረትና ታሪክን በሚመሇከት
ስሇተጠቀሱ ሌዩ ሌዩ ተረቶች የግላን አስተያየት አቀርባሇሁ።
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የሥነ ጽሐፍ ምንጮች
1.
2.
3.
4.

አባ ተስፋይ መዴህን፣ ታሪክ ኢሮብ (ሓፂር መግሇፂ)፣ ኅዲር 1993 ዓ ም፤. ዓዱግራት
መምህር በርሀ ዝግታ፣ መበቖሌን ታሪኽን ህዝቢ ኢሮብ፣ ሕዲር 2000 ዓ/ም
ፈተ. ሚካኤሌ ሓሳማ፣ ዛንታ ኤርትራ (ካሌኣይ ሕታም)፣ የካቲት 1986
ጆሜትራ ገብረ ኢየሱስ አባይ፣ መሠረት ዓላት ሕዝቢ መረብ ምሊሽ፣ ቤት ማኅተም ኮኮበ ጽባሕ ዘማ.ሏ.ፍ.ሃ. አሥመራ

5. Conti Rossini, C
a) Storia D’Etiopia, Dalle Origini All’avvento Della Dinastia Salomonide, Istituto Italiano D’arti
Grafiche – Bergamo, 1928.
b) Al Ragali, Estratti dal Bollettino della ‚Società Italiana di Esplorazioni Geografiche e
Commerciali, Anni 1903-1904
6. Reinisch, Leo, Die Sprache der Irob-Saho in Abessinien, Von Vien 1878
Gerold’s Sohn Buchhändler Kais Akademie der Wissenschaften.

Commission dei Karl

(1) ፊተ. ሚካኤሌ ሓሳማ ይህ መዓውያ የተባሇ ሰው መጀመርያ የመሓመዴ ነቢይ ረዲት እንዯነበረ፣ በኋሊም ዯማስቆስን መናገሻውን
በማዴረግ ነግሦ የነበረ ዓረብ እንዯሆነ ሰፋ አዴርገው ታሪኩን ጽፏሌ። በኋሊ ግን በኒሃሺም የተባሇ ነገዴ በኒኡመያ የተባሇውን
የመዓውያ ነገዴ በጦርነት አሸንፈው የራሳቸውን ሰው ስሇ አነገሡና በኒኡመያ ዘሮችን እያሳዯደ መፍጀት ስሇጀመሩ የመዓውያ ዘሮች
ሸሽተው ቀይ ባሕርን በመሻገር ወዯ ኤርትራና ትግራይ እንዱሁም ወዯ ላልች አከባቢዎች ሂዯው ሠፍሯሌ ይሊለ ፊተ. ሚካኤሌ።
እንዱሁም በኤርትራና ትግራይ እስከ ጅቡቲ የሚኖሩ የመዓውያ ጎሳዎች የስም ዝርዝርና የሚኖሩባቸው ቦታዎችን መዝግቧሌ።
ዝርዝሩ ውስጥ ሓድ (ሓዞ)፣ ቶርዓ፣ሱሩክሶ፣ እገሊ-ሓጺን፣ ሮብራ፣ ትምዛእ፣ ሊምዛ፣ እንጋንኣ እንዱሁም ሱመና ሓናከ ይገኙበታሌ።
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