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ግንቦት 2003 ዓ.ም.

”ዘይተቐሌዏ ታሪክ ህዘቢ ኢሮብ” ሲዲሰስ
ከበየነ ጋብራይ
መግቢያ
ዘይተቐሌዏ ታሪክ ህዝቢ ኢሮብ፣ ትርጉም ያሌተገሇጠ/ያሇተነካ የኢሮብ ህዝብ ታሪክ ምስአሌ
እንደሰትርን ቢዝነስን በሚባሌ ሃሊፊነቱ በተወሰነ የግሌ ዴርጅት እስፖንሰር ተዯርጎ በወረዲው
አስተዲዯር አስተባባሪነት በቪዱዮ ተዘጋጅቶ በቅርብ ጊዜ ስሇተሰራጨ ብዙዎቻችን ሇማየትና
ሇማዴመጥ ችሇናሌ። በበኩላ የታሪኩ ተራኪ አቶ ጸጋው ታዯሰ ግሩም ተራኪ፣ ሇመከታተሌ አመችና
የሚስብ አቀራረባቸው በጣም የሚዯነቅ ነው። የዴምጹ ቅንብር፣ የቪዱዮው አነሳስም በጣም ቆንጆ ሆኖ
አግኝቼዋሇሁ። ስሇሆነም በትረካው ውስጥ ስህተት ናቸው ብዬ ወዯማምንባቸው ነጥቦች ትችት
ከመግባቴ በፊት ይህን ቪዱዮ ስፖንሰር ያዯረገውን ዴርጅት፣ የቪዱዮው ቀራጮች፣ አቀነባባሪዎችና
ተራኪው አቶ ጸጋው ታዯሰን ሊመሰግን እወዲሇሁ።
አዎ አቶ ጸጋው ታዯሰ በትረካቸው ውስጥ ባጭሩ እንዯጠቀሱት የኢሮብ ህዝብ ጥንታዊ ታሪክ፣
የኢሮብ ህዝብ አመጣጥ ገና ብዙ መዲሰስና መመርመር ያሇባቸው ከአፈታሪክነት ያሊሇፉ ብዙ
መፈተሽና መመርምር የሚኖርባቸው ጉዲዮች እንዲለ ግሌጽ ነው። እውነተኛ የኢሮብ ህዝብ
መሰረትና ታሪካዊ አመጣጥ እንዯ ታሪክ ሳይዛባ እንዱጻፍ ያሁኑ ትውሌዴ ገና ብዙ አፈታሪኮችን
መሰብሰብና ብልም በባሇሙያው ማስመርመር መቻሌ አሇበት፣ የተሇያዩ አፈታሪክ ተናጋሪዎች
ያቀረቧቸውና የሚያቀርቧቸው ታሪኮችን በሚገባ ማሰባሰብና ማመሳከር መቻሌ አሇበት። በመሆኑም
አንዲንዴ ጸሃፍት እንዯጀመሩት የኢሮብ ህዝብ መሰረትና ታሪካዊ አመጣጥ ከዚህ ነው፣ ወይም ከዚያ
ነው ከመባለ በፊት አሁን እንዯነ አቶ ግርማይ ተስፋጊዮርስና አቶ ኃይሇስሊሴ ዮሃንስ የጀመሩት
ዓይንት የተሇያዩ መሊምቶችና፣ አፈታሪኮችን፣ በማሰብሰብ የታሪክ ተመራማሪዎች በቀሊለ
ሉያገኙዋቸው በሚችለበት መሌኩ የሚሰበሰቡበትና የሚዯራጁበት አንዴ ራሱን የቻሇ ቢቻሌ
የምርምር ማእከሌ ካሌተቻሇም ሇጊዜው የድኩሜንቴሽን ማእከሌ እንዱኖር ማዴረግ ቅዴሚያ
የሚሰጠው ጉዲይ መሆን ይኖርበታሌ። ስሇሆነም አሁን በየግሌ የኢሮብ ህዝብ ታሪካዊ አመጣጥ ከዚህ
ነው ወይም ከዛ ነው በማሇት በመቅረብ ሊይ የሚገኙ መረጃዎች፣ አፈታሪኮች፣ የአርኪዮልጂ ቅሪቶችና፣
ላልች ሉገኙ የሚችለ የተሇያዩ ምስልች፣ መጠናት ያሇባቸው ቦታዎች…..ወዘተ. በዚህ ሉቋቋም
በሚገባው ማእከሌ እንዱሰባሰብ ሇማዴረግ መጣር አሇበት። ሇጊዜው የዚህ ዓይነት ማእከሌ
እስከሚመሰረት የኢሮብ ማብል (www.irobmablo.org) ዴረ-ገጽ ይህንን የታሪክ ተመራማሪዎች
የሚጽፏቸው የተሇያዩ ግኝቶችና ምርምሮችን ከህዝብ ጋር ሇማስተዋወቅ፣ እንዯ መረጃ መሇዋወጫና
መገናኛ ማእከሌ ሆኖ ሇማገሌገሌ ይችሊሌና እንጠቀምበት እሊሇሁኝ።
የጥንቱ ታሪካችንን ሇመጻፍ መከተሌ ያሇብን ቅዯምተከተሌ እንዯኔ እምነት ከሊይ እንዯተቀመጠው
ሆኖ፣ ዛሬ በኛ ዕዴሜ የተዯረጉና አሁንም በመዯረግ ሊይ ያለ ታሪካዊ ክንዋኔዎችን በተመሇከተ ግን
ትክክሇኛው ታሪክ በታሪክነቱ እንዱመዘገብና ሇቀጣዩ ትውሌዴ እንዱተሊሇፍ ማዴረግ የኛው ትውሌዴ
ተግባርና ግዳታ መሆኑ መዘንጋት የላሇበት ጉዲይ እንዯሆነ ሌብ ሉባሌ ይገባሌ። ይህን ማዴረግ
ካሌቻሌን ግን ታሪካችንን ላልች እንዯፈሇጉት ከፖሇቲካዊ አመሇካክት ጋር በማያያዝ አዛብተው
እንዱጽፉትና፣ እንዱተርኩት እየፈቀዴንሊቸው እንዯሆነ መገንዘቡ ተገቢ ይሆናሌ። ይህን የተዛባን
ታሪካዊ አቀራረብ እያየንና እያወቅን እንዲሊወቅን ሆነን በዝምታ ካሇፍነው የነገው ትውሌዴ የውሸት
ታሪክ እንዱወርስ እያዯረግን መሆኑ ግሌጽ ሉሆን ይገባሌ። ስሇሆነም ይህ ስህተት በወቅቱ እንዱታረም
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ይረዲ ዘንዴ በበኩላ የማውቀው እነሆ። እያንዲንዲችንም ትክክሇኛና የምናውቀውን ታሪካዊ
ክንዋኔዎችን ሳናዛባ እንዲሇ በመተረክና በመጻፍ ፣ እንዯ ትናንቶቹ ወሊጆቻችን ሇህዝባቸው መብትና
ታሪክ እንዯቆሙት ሁለ እኛም የዛሬው ትውሌዴ ሇመብታችንና ሇታሪካችን መቆም የእያንዲንዲችን
ግዳታ መሆን መቻሌ እንዲሇበት ሇማሳሰብ አፈሌጋሇሁ።
ይህንን የዛሬውን መጣጥፌን ሇመጻፍ ያነሳሳኝ ዋናው ምክንያት በቅርቡ በቪዱዮ ተቀርጾ በአቶ ጸጋው
ታዯሰ በተተረከው ከጥንት እስከዛሬ ያሇውን የኢሮብ ህዝብ ታሪክን ሲተርኩ በኔና በመሰልቼ ዕዴሜ
ዯረጃ ቀርቶ በዚህ ባሳሊፍነው 20 ዓመታት ውስጥ የተከናወኑ በሁሊችን በግሌጽ የሚታወቁ ታሪካዊ
ክንዋኔዎች ተጣመው ከዴረጅትና ከፖሉቲካ አመሇካከትና ፍሊጎት ጋር ተያይዘው መቅረባቸውን
ስሇተመሇከትኩና ስሊዲመጥኩ ነው። አቶ ጸጋው ታዯሰ ታሪኩን በዛው በተዛባ መሌክ ሇማቅረብ
የተገዯደባቸው ምክንያቶች ብዙ ሉሆኑ ይችሊለ። ከነዚህም ውስጥ መረጃውን ያስጨበጧቸው ሰዎች
ታሪኩን በሚገባ አሇማወቅ አንደ ሉሆን ይችሊሌ። ላሊው እነዚህ ወገኖች አውቀው ከተራ የፖሇቲካ
ልላነትና የግሌ ጥቅማጥቅሞችን ከማስቀዯም አንጻር በማየት ከተራ አጭበርባሪነት በሚመነጭ መሌኩ
አቅርበውሊቸው ሉሆን ይችሊሌ። ከዚህም አሌፎ አሁን ስሌጣን ሊይ ያሇው የህወሓት አገዛዝ ሇፖሇቲካ
ጥቅም ሲሌ እንዯታየው በተዛባ መሌኩ ውዲሴ ህወሓት ሆኖ እንዱቀርብ ተጽእኖ አሳዴሮባቸው ሉሆን
ይችሊሌ። ከዚህ ውጭ የሆኑ እኛ የማናውቃቸው የተሇያዩ ምክንያቶችም ሉኖሩዋቸው ይችለ ይሆናሌ።
ግራም ነፈሰ ቀኝ ግን የቀረበው ታሪክ ውስጥ መካተት የሚገባቸውና እንዲይነኩ የተከሇከለ የሚመስለ
አንኳር አንኳር መካተት ይገባቸው የነበሩ ታሪኮች አሇመካተታቸው አገባብ አይዯሇም የሚሌ ጽኑ
እምነት ስሊሇኝም ጭምር ነው። ስሇሆነም ስሕተቱ ካገኙት መረጃ የሚመነጭ ከሆነ በላልች በኩሌ
የሚነገረውና የሚጻፈውንም በማካተት ሁለንም በሚገባ አገናዝበው እንዱያዩትና እንዱያርሙት
በትህትና ሌጠይቃቸው አወዲሇሁ። ዘይተቐሌዏ ታሪክ ህዝቢ ኢሮብ ቪዱዮ አዘጋጆች ይህን ማዴረግ
ካሌቻለ ግን ታሪክ በታሪክነቱ ሳይጨመርበትና ሳይቀነስበት እንዲሇ ወዯ ቀጣዩ ትውሌዴ መተሊሇፍ
ስሊሇበት፤ በቪዱዮ ተቀርጾ በአቶ ጸጋው ታዯሰ በትግርኛ በተተረከው የኢሮብ ህዝብ ታሪክ ውስጥ
ያየሁዋቸው ስሕተቶችን በክፍሌ፣ በክፍሌ በመመሇያየት በተከታታይ ሇማቅረብ እሞክራሇሁ።

ክፍሌ አንዴ
የኢሮብ ወረዲ ዋና ከተማ ከዓሉተና ወዯ ዲውሃን ሇምን ተቀየረ?
ዘይተቐሌዏ ታሪክ ህዝቢ ኢሮብ የሚሇው ቪዱዮ እንዯሚተርከው የኢሮብ የወረዲው ዋና ከተማ
ከዓሉተና ወዯ ዲውሃን የተቀየረበት ምክንያት ባጭሩ ሲያስቀምጥ እንዱህ ይሊሌ። ዓሉተና ምንም
እንኳን ጥንታዊት የኢሮብ ዋና ከተማ ሁና ሇብዙ ዘመናት ብታገሇግሌም ከተማዋ ሇወዯፊቱ ሇትሌቅ
ከተማ ግንባታ ያሊት ሜዲ ጠባብ በመሆኑ፣ ከወዯፊቱ ሇከተማ ዕዴገትና ሇተሇያዩ ትሊሌቅ የኢኮኖሚ
ተቋማት ግንባታ በቂ ቦታ ስሇላሊት የወረዲው ዋና ከተማ ከዓሉትና ወዯ ዲውሃን በ1987 ዓ.ም.
ተቀየረ ይሊለ።
እውነት የኢሮብ ወረዲ ዋና ከተማ ከዓሉተና ወዯ ዲውሃን የተቀየረበት ምክንያት ”ዘይተቐሌዏ ታሪክ
ህዘቢ ኢሮብ” በሚሇው ሰነዴ/ቪዱዮ ውስጥ እንዯሚተረከው ነው ወይስ ላሊ?
በቪዱዮው ከሰፈረው ውስጥ ”ሇአንዴ ትሌቅ ዘመናዊ ከተማ ግንባታ ከሚያስፈሌጉ ቅዴመ-ሁኔታዎች
የሰፊ ሜዲ መኖር አንደ ነው” የሚሇውን ወስዯን ጠሇቅ ብሇን እንዲስሰው። ትሌቅ ዘመናዊ ከተማን
ሇመገንባት ትሌቅ ሜዲማ ቦታ ቢገኝ የሚጠሊ ካሇመሆኑም የተሇያዩ ህዝባዊ አገሌግልት መስጫ
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ኢንፍራስትራክተሮችን ሇመገንባት ቀሊሌና አመች በሆነ ነበር። በተግባር ግን ከተሞችን በትሊሌቅ
ሜዲዎች ሊይ ብቻ ነው መገንባት ያሇባቸው ማሇት እንዲሇሆነ መታወቅ አሇበት። አንዴ አከባቢ
ሇከተማ ግንባታ ሲመረጥ በመጀመርያ መታየት ካሇባቸው ቅዴመሁኔታዎች ውስጥ መካተት ያሇበት
በአከባቢውና በነዋሪዎቹ ሊይ የከተማው ግንባታ ሉያስከትሌ የሚችሇው አዎንታዊም ሆነ አለታዊ
ተጽዕኖዎችን ነው እንጅ ቦታው ሜዲማ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ቀዲሚ መስፈርት መሆን
የሇበትም። ከተማ ሲቀየስ ሇህዝብ ኑሮ ይመቻሌ ወይ? የውኃ አቅርቦት አሇው ወይ? ሇኢንደስትሪ
እዴገት ያመቻሌ ወይ? ወዘተ የሚለ ብዙ መታየትና መጠናት ያሇባቸው ሁኔታዎች እንዯሚኖሩ
ጥርጥር የሇውም።
ይህንን በሚመሇከት በከተማ ቀያሽነት ሙያ የሰሇጠኑ ዜጎቻችን ብዙ ሉያስተምሩን እንዯሚችለ
በመተማመን ጉዲዩን መተንተን ሇባሇ ሙያው መተው የሚሻሌ ይሆናሌ። ሆኖም ዲውሃን በሜዲነቷ
ሇኢሮብ ርእሰከተማነት ተመረጠች የሚሇው አባባሌ ብዙም ትርጉም የሚሰጥና እንዯ ትክክሇኛ
ምክንያት ሌንቀበሇው የሚገባ አይዯሇም። እዚህ ሊይ ዓሉተና የኢሮብ ርእሰ-ከተማ ሁና ትቀጥሌ
አትቀጥሌ የሚሇው ክርክር ውስጥ ሇመግባት ፍሊጎቱ ባይኖረኝም፤ ሇርእሰ ከተማነት እንዯመስፈርት
የሚወሰዯው ሜዲነት ከሆነ ዓሉተና ከዲውሃን በምንዴነው የሚያንሰው የሚሇው በሚገባ መታየት
ያሇበት ይሆናሌ ሇማሇት ነው። ምክንያቱም አሁን ሇጊዜው ትናንሽ ሇእርሻ ቦታነት ሲያገሇግለ የነበሩ
የተወሰኑ ሜዲማ ቦታዎች ቢኖሩባትም ከተማዋ እየተስፋፋች ስትሄዴ ዲውሃንም የምትሰፋው ወዯ
ከፍተኛ ወጣ ገባ ኮረብቶችና ሽንጥሮዎች መሆኑ ቦታውን ሇሚያውቅ ሰው ዴብቅ ሉሆን አይችሌም።
ከዚህ በተጨማሪም መጥፎ ነገር አያምጣ እንጂ የዓሳቦሌ ግዴብ አንዴ ችግር ቢዯርስበት ዲውሃን
በመጀመሪያ ዯረጃ በውሃ መጥሇቅሇቅ ሉጠቁ ከምችለ ቦታዎች ግንባር ቀዯም በመሆኗ ሇርእሰ
ከተማነት ተመራጭ አይዯሇችም ብል መከራከርም ይቻሊሌ።
ከዚህ በተጨማሪም ርእሰ ከተማችን ከዓሉተና ወዯ ዲውሃን መቀየር ከታሪካችን ጋር በቀጥታ የሚያያዝ
ስሇሆነ እንዱህ በቀሊለ ሌናሌፈው የሚገባ አይዯሌም። ከኢሮብ ህዝብ ምንነትና ታሪክ ጋር ከፍተኛ
ትስስር ያሊት ዓሉተና የወረዲው ዋና ከተማ ከንግዱህ በኋሊ አይዯሇችም፣ ከዛሬ ጀምሮ የወረዲው ዋና
ከተማ ወዯ ዲውሃን ተዛውሯሌ፣ ሇዚህ ምክንያቱ ዯግሞ ዲውሃን ከዓሉተና የበሇጠ ሜዲማ ስሇሆነ ነው
ስንባሌ ሃቁ ግን ላሊ መሆኑ በሚገባ እያወቅን ዝም ብሇን ተቀብሇን ሌናሌፈው የሚገባ አይዯሌም ባይ
ነኝ። ምክንያቱም ይህ አሁን በቪዱዮ ተቀርጾ እንዯ ታሪክ እየተቀመጠ ስሇሆነ ቢያንስ ሇታሪክ
እንዱሆን እያንዲንዲችን የምናውቀውን ሃቅ መጻፍና መመስከር መቻሌ አሇብን። ስሇሆነም
እግረመንገዳ በወቅቱ በቦታው የነበራችሁ ሁሊችሁ የወረዲው ዋና ከተማ ከዓሉተና ወዯ ዲውሃን
ሲቀየር በትክክሌ በወቅቱ ምን እንዯተዯረገ፣ ሇምን እንዯተዯረገ፣ ህዝቡ ምን እንዲሇ….ወዘተ.
የምታውቁትን እንዴትዘግቡ ሇማሳሰብም እወዲሇሁ። በቪዱዮው በአቶ ጸጋው እንዯሚተርከው
ሇዘመናዊና ሰፊ ከተማ ግባንታ እውነት በህወሓት መሪዎች ከሌብ ታስቦበት፣ የኢሮብ ህዝብ ዴምጹን
ሰጥቶበት የተዯረገ ነገር ቢሆን ኖሮ የኢሮብ ወረዲ ዋና ከተማ መቀየር የነበረባት ወዯ ዲውሃን ሳይሆን
ወዯ ላሊ ቦታ መሆን ነበረበት። ወዳት የሚሇውን አስፈሊጊ ከሆነ ላሊ ጊዜ በዝርዝር እመሇስበታሇሁ።

ትክክሇኛው የወረዲው ዋና ከተማ ከዓሉተና ወዯ ዲውሃን የተቀየረበት ምክንያት ታዱያ ምንዴን ነው?
የኢሮብ ወረዲ ዋና ከተማ ከዓሉተና ወዯ ዲውሃን የተዛወረው ዲውሃን ከዓሉተና የሰፋ ሇከተማነት
የሚያመች ሰፊ ሜዲ ያሊት በመሆኗ ነው ተብል የተጠቀሰው የቪዱዮ ትረካ ፈጽሞ ትክክሌ
አይዯሇም። የኢሮብ ወረዲ ዋና ከተማ ከዓሉተና ወዯ ዲውሃን የተዛወረበት ትክክሇኛው ምክንያት
የሚከተሇው ነው።

4

 አንዯኛውና ዋነኛው ምክንያት ሻዕቢያ ገና በረሃ እያሇ በሰራው የኤርትሪያ ካርታ ውስጥ

ዓሉተናን ጨምሮ ሁሇት ሶስተኛው የኢሮብ ህዝብ የሚኖርበት የኢትዮዽያ መሬት ወዯ
ኤሪትሪያ ስሇምጨምር፣ የህወሓት መረዎች ዯግሞ ይህን የሻዕቢያን ካርታና ፍሊጎት ገና
ከጥዋቱ ጀምረው ስሇሚቀበለ ይህ የሻዕቢያ ፍሊጎትና ጥያቄ ተግባራዊ እንዱሆን የወረዲው ዋና
ከተማ ሻዕቢያ የኤርትራ አካሌ ነው ብል ወዯ ኤሪትሪያ ከጨመረው አከባቢ ተነስቶ የህወሓት
መሪዎች የኢትዮዽያ ግዛት ነው ብሇው ወዯሚያምኑትና ወዯተቀበለት አከባቢ መዛወር
ስሇነበረበት ነው የወረዲው ዋና ከተማ ከዓሉተና ወዯ ዲውሃን የተቀየረው።
 ሁሇተኛው ዓሉተና የኢሮብ ወረዲ ዋና ከተማ ሁና እንዲትቀጥሌ የተፈሇገበት ምክንያት ዯግሞ
የህወሓት መሪዎች ገና ከጅምሩ ጀምረው ኢሮብ የሚባሌ ብሄረ-ሰብ እስካሁን ይዞት ያሇውን
ማንነቱን፣ ባህለን፣ ቋንቋውንና ታሪኩን ይዞ እንዱቀጥሌ ስሇማይፈሌጉ በተቻሇ መጠን
ብሄረሰቡን ከፋፍል ሇማዲከምና ከማንኛውም የማንነቱ ታሪኮችና መገሇጫዎች ሇማሇያየት
ካሊቸው የቆየ ፍሊጎትና ዕቅዴ ጋር የተያያዘ ነው። የተጠቀሰው ቪዱዮ ባቀረባቸው ትረካዎች
ውስጥ ባጭሩ እንዯተገሇጸው ዓሉተና ከኢሮብ ህዝብ ጋር የቆየ የብዙ ዘመናት ታሪካዊ ትስስር
ያሊት ከማንነቱ መገሇጫዎች እንዶ ነች። ዓሉተና የኢሮብ ህዝብ ዋና ከተማና ማእከሊዊ
መገናኛ ሁናም ሇብዙ ዘመናት ስታገሇግሌ የቆየች ታሪካዊ ከተማችን ነች። በዚህ የተነሳም
ዓሉተና ከኢሮብ ህዝብ ምንነትና ታሪክ ጋር ከፍተኛ የሆነ ትስስር እንዲሊት በወዲጅም
በጠሊትም የሚታወቅ ጉዲይ ነው። የህወሓት መሪዎች በአጠቃሊይ በተሇይ ዯግሞ የአቶ መሇስ
ዜናዊ ቡዴን የኢሮብ ህዝብን ሇመከፋፈሌ ከታሪኩ ሇመነጠሌ ስሇፈሇጉም ነው የወረዲው ዋና
ከተማነት ከዓሉተና ወዯ ዲውሃን እንዱቀየር ያዯረጉት። ስሇዚህም የወረዲው ዋና ከተማ
ከዓሉተና ወዯ ዲውሃን የተቀየረበት ምክንያት ምንዴነው ሲባሌ እንዯታሪክ መከተብ ያሇበት
ሃቅ ይህ ነው፣ በቀጣዩ ትውሌዴም መታወቅ ያሇበት ይህ እውነት መሆን ይኖርበታሌ።
በክፍሌ ሁሇት፣ እስከምንገናኝ በቸር ሰንብቱ።

