የኢሮብ ታሪክ ጥያቄዎችና አባባልች
ክፍሌ ሶስት

ከግርማይ ተስፊገርጊስ

በክፍሌ አንዴና ሁሇት የኢሮብ ቅዴመ-አያቶች የትውሌዴ ሏረጎችን በሚመሇከት የተፃፈ ሌዩሌዩ
ጽሐፎችን ምንም ዓይነት አስተያየት ወይም ትችት ሳይዯረግበት እንዲሇ ሇማሳየት ተሞክሯሌ።
ፅሐፎቹ የቀረቡበት መሠረታዊ ዓሊማም የኢሮብ ህዜብ አመጣጥን አስመሌክተው የተፃፈ የተሇያዩ
አፇታሪኮች መኖራቸውን በማሳየት፣ የታሪክ ጠበብትን የኢሮብ ህዜብ ታሪካዊ አመጣጥ
ሇመመርመርና ሇማጥናት ሉያነሳሳ ይችሊሌ ከሚሌ እሳቤ ነው። ትክክሇኛ የኢሮብ ህዜብ ታሪክ
እንዱጻፍ ከተፇሇገ በትውፉት የሚነገሩና በፅሐፍ የሠፇሩ ታሪኮችን በማገናብ መመራመር
እንዯሚያስፇሌግ የሚያጠያይቅ አይሆንም። በተሇይ ባሇንበት በሃያ-አንዯኛው ክፍሇ-መን።
በመሆኑም፤ ትውፉቶችም ሆኑ በፅሐፍ የሰፇሩ ታሪኮችና አፇ-ታሪኮች ሳይጣመሙ በፅሐፍ ሰፍረው
ሇትውሌዴ ቢተሊሇፈ ሇምርምር ጥሩ መነሻ ሉሆኑ እንዯሚችለ አያጠራጥርም። ስሇሆነም፤
ባህሊችንና ቋንቋችንን ሳናጠፊ፤ ትውፉቶችን ይን አፇታሪኮችን መመርመር አስፇሊጊ ይሆናሌ።
ይህንን አካሄዴ ተከትሇን የተገኙትን ታሪኮችና አፇታሪኮችን ሳይዚቡ እንዲለ ከተቀመጡ ባሁኑ ጊዛ
ይህንን ሇመተግበር ብቃት ያሊቸው የተማሩ የኢሮብ ወጣቶች በተሇያዩ ክፍሇ-ዓሇማት መኖራቸው
ጋር ተዲምሮ ሲታይ የኢሮብ ህዜብ አመጣጥ ታሪክ ሊይ ሇመመራመር ጊዛው አመች የሚሆን
ይመስሊሌ። የትምህርት ዕዴሌ ያሊገኙ አያቶችና ቅዴመ-አያቶች በቃሌ ያስተሊሇፈትን ማጣራትና
ከተቻሇ አጣርቶ በጽሐፍ ማስተሊሇፍ ተገቢ ነው። አንዴ አፇታሪክ እውነተኛ ከሆነ እውነተኛነቱን
የሚዯግፈ ምንጮችን መፇሇግ፣ እውነት የማይመስሌ ነገር ካሇበት ዯግሞ ሇምን እውነት ሉሆን
እንዯማይችሌ ምርምር ማዴረግ የግዴም አስፇሊጊም ነው። በዙህ መጣጥፍ ክፍሌ ሁሇት የተፃፇውን
ያየ አንዴ አንባቢ ከአባቶቻችን የተሊሇፇሌን ታሪክ እያሇን ሇምንዴነው ላልች ስሇኛ የሚለትን
የምታመጣው? ከአባቶቻችን የተሊሇፇሌንን ታሪክ አታምነውም ወይ? በማሇት ጥያቄ አቅርቦሌኛሌ።
ጉዲዩ የማመንና ያሇማመን ጉዲይ ሳይሆን፤ እውነቱን የማግኘት ፍሊጎትና ተነሳሽነት ነው። ሆኖም፤
ከሊይ እንዯተገሇጸው ከአባቶቻችን ሇሚተሊሇፈሌን ቁምነገሮችና እሱን እንዲሇ በጽሐፍ መዜግበው
ሇሚያስተሊሌፈ ወገኖቻችን ከፍ ያሇ አክበሮት እንዲሇኝ በዙህ አጋጣሚ ግሌጽ ማዴረግ
እፇሌጋሇሁ። ይህንን የማዯርገው ነገሮችን እንዲለ በጭፍን ተቀብሇን እንዲሇ በማሰተሊሇፍ ፇንታ
ማጥናትና መመራመር አስፇሊጊ መሆኑን ሇማሳየትና ሇማሳሰብም ጭምር ብቻ ነው።
በአፇ-ታሪክ የሚተሊሇፈ ተረቶች እውነት ወይም በእውነት ሊይ የተመሠረቱ ሉሆኑ ይችሊለ። ሆኖም
ግን ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ በአፍ የተተረከ ሁለ እንዯ እውነተኛ ታሪክ መወሰዴ የሇበትም ብዬ
አምናሇሁ። ምክንያቱም ሇብዘ መናት ሲወርዴ-ሲዋረዴ ከአፍ ወዯ አፍ በቃሌ በተሊሇፇ ትውፉት
ውስጥ ብዘ በኋሊ የተጨመሩ ወይም የተረሱ ነገሮች ሉኖሩ ይችሊለ፤ የባሰ ዯግሞ ሆን ተብል ራስን
ወዯ ጥሩ ነገር ወይም ጥሩ የሚመስሌህ ነገር በማዚመዴ ሇመከበር ሲባሌ የሚዯረጉ ሇውጦች ሉኖሩ
ይችሊለ። ሇምሳላ እሥራኤሊውያን በአምሊክ የተመረጡ ስሇሆኑ በነሱ የር ሏረግ ውስጥ ራስህን
ሇማስገባት ሲባሌ፣ መሒመዴ ነቢይ የአምሊክ መሌእክተኛ ስሇሆነ እንዯምንም የር ሏረግህን እሱ
ጋር ሇማገናኘት፣ እንዱሁም ንጉሥ ሰልሞንና ንግሥት ሳባ በጣም ዜነኛ ስሇነበሩ የነሱ የር ሏረግ
አሇኝ ሇማሇት ወተ. የተዯረጉ ሇውጦች ሉኖሩ ይችሊለ ብል መገመት ክፊት የሇውም።
ላሊ ነገር ዯግሞ አብዚኛው ጊዛ ታሪክ የሚባሇው በጊዛው በተመገበ ጽሐፍ፣ በአርኬዮልጂ ወይም
በላሊ መሠረት የተዯገፇ መሆን አሇበት። ሇምሳላ በጥንታዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ስማቸው የተጠቀሱ
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ነገሥታትን ስንመሇከት የአንዲንድቹ መኖር በመነ ንግሥናቸው ጊዛ የተፃፇ ዛና-መዋዕሌ
በማግኘት፣ በመናቸው በተሠራ ገንብ ሊይ የተቀረፀ ስማቸው ወይም ስእሊቸው በማግኘት ወተ.
በእውነት የነበሩ ነገሥታት መሆናቸውን እናውቃሇን። በአራተኛው ክፍሇ መን የአክሱም ንጉሥ
የነበረው ኤዚና ሇዙህ ጥሩ ምሳላ ሉሆን ይችሊሌ። ስሇ አንዲንድቹ በአገሪቷ ታሪክ ስማቸው
የተጠቀሰ ሆኖም ግን በእውነት ስሇመኖራቸው የሚያረጋግጥ ምንም ዓይነት ማስረጃ ያሌተገኘሊቸው
አይታጡም። ሇምሳላ ቀዲማዊ ምንሉክ የሚባሌ ንጉሥ ነግሦ እንዯነበረ የሚያረጋገጥ ማስረጃ
በበኩላ አሊየሁም። ከዙህ አንጻር ሲታይ ኤዚና የሚባሌ ንጉሥ በአራተኛ ክፍሇ መን በአክሱም
ነግሦ እንዯነበረ የሚተረከው ትክክሇኛ ታሪክ ሲሆን ቀዲማዊ ምንሉክ የሚባሌ ንጉሥ ነግሦ ነበረ
የተባሇው ግን ተረት (Legend) ይባሊሌ ማሇት ነው። ላልችም ብዘ ስማቸው በታሪክ የተጠቀሰ
በእውነት ስሇመኖራቸው ግን ምንም ዓይነት ምሌክት ወይም ማስረጃ ያሌተገኘሊቸው አለ። ስሇዙህ
ታሪክና ተረት መዯባሇቅ የሇባቸውም። በተረት የተሊሇፇውን ሁለ እንዯ እውነተኛ ታሪክ የምናምን
ከሆነ ንድ የነገሠበት ወቅት ነበረ ተብል የሚተረከውንም እንዯ ታሪክ ሌንቀበሌ ነው ማሇት ነውን?
ሆኖም እሊይ በተጠቀሱ መሇኪያዎች የተረጋገጡ ባይሆኑም እንዯ ታሪክ ተቀባይነት ያሊቸው
አፇታሪኮች ሉኖሩ ይችሊለ። ዋናው እዙህ ሇማስተሊሇፍ የተፇሇገው ቁምነገር አፇታሪክን ዜም ብል
እንዲሇ በመቀበሌ ፇንታ እውነተኛ የመሆን ዕዴለ ምን ያህሌ እንዯሆነ በምርምር ሊይ የተመሠረተ
ሚዚናዊ ግምት መስጠት ያስፇሌጋሌ ሇማሇት እንጂ በአፇታሪክ የሚተሊሇፈትን ቸሌ ማሇት አሇብን
ሇማሇት አይዯሇም። እንዱያውም ከቅዴመ-አያቶች ሲወርዴ-ሲዋረዴ ሇሚተሊሇፈሌን ተረቶች ሆነ
ላሊ ቁም ነገሮች ከፍተኛ ግምት መስጠትና ተገቢ ግንዚቤ መውሰዴ ያስፇሌጋሌ።
አንዴ ሔብረተሰብ የራሱ የሆነ ተረት፣ ሌምዴ፣ ባህሌና ወግ ይኖረዋሌ። እነዙህ ተረቶችንና
አጠቃሊይ የቅዴመ-አያቶች ቅርሶችን ማክበርና ሇቀጣዩ ትውሌዴ ማስተሊሇፍ የግዴ ያስፇሌጋሌ።
ይሁንና ታሪክንና ተረትን ሇይቶ ማየት ያስፇሌጋሌ። ስሇሆነም እዙህ ሇማሇት የተፇሇገው
የሔብረተሰባችን ተረቶች፣ ባህሌና ሌምድችን እያከበርን ስሇ ታሪካችን በምርምርና በጥናት ሊይ
የተመሠረተ ዕውቀት እንዱኖረን የተቻሇንን ጥረት ሁለ እንዴናዯርግ ሇማሳሰብ
እንዯሆነ
ሇአንባቢዎቼ ግሌጽ መሆን አሇበት። ተረትና ታሪክ ጎን-ሇጎን ሉሄደ ይችሊለ። ሇምሳላ ጋይሶሊ ገና
ሔፃን እያሇ በጠሊቶች ከተጣሇበት አንስታ ሰስ በወተቷ አሳዯገችው የሚሌ ተረት እየተረክን
መቀጠሌ የሚከሇክሇን የሇም። የላልች ምሳላም ብንወስዴ፤ ሮማውያን የሮማ ከተማን እስካሁን
ዴረስ ሮሙለስንና ረሙስን በምታጠባ ተኵሊ ሃውሌቶች አስጊጧት የሇም? ይህ ግን ተረታቸው
(myth) እንጂ ታሪካቸው አይዯሇም።
ወዯ ራሳችን አፇታሪኮች እንመሇስና በተሊሇፇሌን አፇ-ታሪክ ውስጥ እውነተኛ ሉሆኑ ይችሊለ
የምንሊቸውና ሇእውነተኝነታቸው ያሇው ዕዴሌ የተወሰነ ነው ወይም አሻሚ ነው የምንሊቸውን
ተንትነን ሇመሇየት መሞከር ያሇብን ይመስሇኛሌ። ስሇ ኢሮብ ህዜብ መሠረተ-ትውሌዴና ጥንታዊ
ምንጭ አስመሌክቶ የተነገሩትን የተሇያዩ አፇ-ታሪኮችን ስንመሇከት እውነት ነው ብሇን ሇመቀበሌ
በጣም አስቸጋሪ የሆኑ አባባልችን እናገኛሇን። ከነዙህም ውስጥ ሇምሳላ የኢሮብ ህዜብ ከአውሮጳ
ስሇመጣ ኢሮብ የሚሌ ስያሜ ተሰጦታሌ የሚሌ አባባሌን መቀበሌ በብዘ መሌኩ አስቸጋሪ
ይመስሇኛሌ። በተሇይ ዯግሞ ከታቦተ ጽዮን/የሙሴ ጽሊት አመጣጥ ጋር ተያይዝ ሲቀርብ። የሙሴ
ጽሊት ወዯ ኢትዮጵያ መምጣቱን አስመሌክተው የተሇያዩ ተመራማሪዎች የተሇያየ እዴምታ
ሰጥቷሌ። ከነዙህ አባባልች ውስጥ ጽሊቱን ይዝ የመጣው የእሥራኤሌ ንጉሥ ነበረ የተባሇው
የሰልሞንና የኢትዮጵያ ንግሥት ነበረች የተባሇችው የሳባ ሌጅ ቀዲማዊ ምንሉክ ነው የሚሇው

2

አንደ ነው። የኢሮብ ቅዴመ-አያት ነው የተባሇው እንዴርያስ ወዯ ኢትዮጵያ የመጣም ያኔ ነው
ተብሎሌ። እና እስቲ ይህንን እንዯ ተጨባጭ እውነት ሇመቀበሌ ያሇውን አስቸጋሪነት እንይ፦
የንጉሥ ሰልሞን መዱና ነበረች የተባሇችው ኢየሩሳላም የምትገኘው በአውሮጳ ውስጥ ስሊሌሆነች
እንዴሪያስ ከዚ ስሇመጣ ነው የሱ የሌጅ-ሌጆች ኢሮብ የተባለት ሉባሌ አይቻሌም ብሇን እንሇፇው።
የእንዴሪያስ አባት - መግዴር - ሮማዊ ነበረ (ያውም የሮማ ንጉሥ) ተብሎሌ። በዚን ጊዛ
(ከክርስቶስ ሌዯት በፉት 1000 ዓመት ገዯማ ማሇት ነው) በዙህ ስም የሚታወቅ የሮማ ንጉሥ ስሇ
መኖሩ የሚጠቅስ ታሪክ የሇም ብቻ ሳይሆን ራሳቸው ሮማውያን እንዯሚለት ከሆነ ያኔ ከነጭራሹ
ሮማ የሚባሌ አገር ወይም ከተማ አሌነበረም። የነሱ ተረት ሮማ የተመሠረተችው ከክርስቶስ ሌዯት
በፉት በ750 ገዯማ ሮሙለስና ረሙስ በሚባለ ተኵሊ ያሳዯገቻቸው መንትየ ሁሇት ወንዴማሞች
ነው። ሮማ የሚባሌ ስም የወጣሊትም ከነዙህ መጀመርያ አቋቋሙዋት ከሚባለ መንትዮዎች
ባንዯኛው (ሮሙለስ) ስም ነው። ታዱያ ሮማ ሳትመሠረት እንዳት ብል ነው - ሮማ የሚሌ ስም
ያሇው አገር ወይም መንዯር ከነጭራሹ ሳይኖር - መግዴር የሚባሌ የሮማ ንጉሥ ሉኖር የሚችሇው?
ይህ የሚያመሇክተው ተረቱ እውነት ሊይ የተመሠረተ እንዲሌሆነ ነው። በሮማ ስሇ ነገሡ ነገሥታት
ታሪክ መናገር የሚቻሇው ከክርስቶስ ሌዯት በፉት ከ500 አካባቢ በኋሊ ነው። ታዱያ የኢሮብ ህዜብ
ቅዴመ-አያት እንዴሪያስ የሮማ ንጉሥ መግዴርና የእሥራኤለ የንጉሥ ዲዊት ሌጅ የሆነችው
የንግሥት ኢሇኒ ሌጅ ነበረ፣ ወዯ ኢትዮጵያ የመጣውም ዯግሞ የእሥራኤለ ንጉሥ ሰልሞንና
የኢትዮጵያ ንግሥት ሳባ ሌጅ ነበረ የተባሇው ቀዲማዊ ምንሉክ ጽሊተ-ሙሴን ይዝ ወዯ አክሱም
የመጣበት ጊዛ ጽሊቷን አጅበው ከመጡት ጋር ነው የሚሌ ብሂሌ እውነት ሉሆን የሚችሌ
ይመስሊሌ? እንዴሪያስ መሠረቱ ከሮማ ነው የሚባሇው እውነት ቢሆን እንኳ በዚን መን በአህጉር
ራስህን ማስተዋወቅ የተሇመዯ ነገር ነበርን? ያኔ ከሮማ የመጣ ሮማዊ ነኝ፣ ከግሪክ የመጣ ግርካዊ
ነኝ ከማሇት በሊይ የመሄዴ ሌምዴ ሉኖር የሚችሌ አይመስሇኝም። እሱም በጊዛአቸው በጣም
የሰሇጠኑ ከሆኑ ነው። ካሌሆነ ግን አተናዊ፣ ስፓርታዊ ወተ. ማሇት ሉቀሊቸው ይችሊሌ። አንዴ
ሰው በዚን መን መሠረቱ ከዚ አከባቢ ስሇ ሆነ ወዯ ላሊ አህጉር ሲሄዴ ራሱን አውሮጳዊ ነኝ ብል
ያስተዋውቅ ነበረ የሚሌ ብሂሌ ቢያንስ አጠያያቂ ነው እንበሇው።ስሇዙህ የኢሮብ ህዜብ ቅዴመአያት ምንጭና መሠረት ሮማና እሥራኤሌ ነው የሚሌ እና ህዜቡ ከአውሮጳ ስሇመጣ ኢሮብ ተባሇ
የሚሇው አፇ-ታሪክ መመርመር ያሇበት ይሆናሌ።
ሁሇተኛ አባባሌ ሇዮ ራይንሽ የተባሇ ኦስትርያዊ ምሁር የፃፇው ነው። ፀሒፉው ኢሮብና ላልች
የኢሮብ አጎራባች የሆኑ የሳሆ ቋንቋ ተናጋሪ ጎሳዎች የኢሮብ ህዜብ ከግሪክ የመጣ ር ነው ብሇው
እንዯሚያምኑ ስሇዙህም ኢሮብ እንዯተባለ ነው የመገበው። የኸኛው አባባሌስ እውነትነት ይኖረው
ይሁን? የአክሱም ሥሌጣኔ ከፍተኛ ዯረጃ በዯረሰባቸው መኖች ብዘ ግሪካውያን ወዯ ኢትዮጵያ
ይመጡ እንዯነበረ ይታወቃሌ። በአክሱም ከተማ የሚኖሩ ግርካውያን እንዯነበሩ፣ የአክሱም
መንግሥት ሇውጭ ንግዴ የሚጠቀምበት ገንብ በግእዜና ግሪክ ቋንቋ ፉዯልች ይፅፍ እንዯነበረ
ወተ. በፅሐፍና በአርከዮልጂ የተዯገፇ ታሪክ ነው። ስሇዙህ በአገሪቷ የቀሩ ግርካውያን ሉኖሩ
ይችሊለ። ስሇዙህ ኢሮብ በዙህ መሌክ የቀሩ ግርካውያን ር ነው የሚሇው አባባሌ እውነት ሉሆንም
ሊይሆንም ይችሊሌ። ስሇዙህም መጠናት ያሇበት እንጂ ፇፅሞ የማይቻሌ ነው ተብል የሚጣሌ
አይዯሇም ሇማሇት ነው። ህዜቡ ኢሮብ የተባሇው የግሪክ ር ስሇሆነ ነው የሚሌ ግን እሊይ
በተጠቀሰው ምክንያት የማይመስሌ ነው።
በዙህ መጣጥፍ በክፍሌ ሁሇት ሊይ እንዲየነው፤ ፉተ. ሚካኤሌ ሒሳማ የኢሮብ ህዜብ እንዯ ሏድ
(ሒዝ)፣ ሱሩክሶ፣ ቶርዓ ወተ. መዓውያ ተብሇው ከሚጠሩ ዓረባዊ ሮች እንዯሆኑ ፅፏሌ። ዯራሲው
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መዓውያ ዯማስቆን መናገሻው ያዯረገ የዓረብ ንጉሥ እንዯነበረ፣ እሱ ከሞተ በኋሊ ግን ላሊ
ተቀናቃኝ ነገዴ ስሌጣን ይዝ የመዓውያ ሮችን ስሇአሳዯዯ የመዓውያ ነገዴ የሆኑት ካገራቸው
ፇሌሰው ቀይ ባህርን በመሻገር ወዯ ምዴራችን እንዯመጡ ሰፊ አዴርገው ግቧሌ። ቀጥልም
ኢሮብና ላልች ብዘ በኤርትራ፣ በትግራይና በጅቡቲ የሚኖሩ ጎሳዎች የነሱ (የመዓውያ) ር
እንዯሆኑ ጽፇዋሌ።
አሁን የሚነሳው ጥያቄ የኢሮብ የትውሌዴ ሏረግ ከመዓውያ ነው የተባሇው እውነት ሉሆን ይችሊሌ
ወይ የሚሇው ይሆናሌ። ይህም መጠናት ያሇበት እንጂ እንዱሁ በስሜት ብቻ ነው ወይም
ኣይዯሇም ተበል የሚዯመዯም አይዯሇም። ባጭሩ የኢሮብ ሔዜብ ከአባት ወዯ አባት የመዓውያ ር
ሉሆንም ሊይሆንም ስሇሚችሌ መጠናት ያሇበት ነው ብዬ አሌፇዋሇሁ።
ወዯ ላልች አባበልች ከመግባቴ በፉት ከዙህ ጋር በተያያ አንዴ መጠቀስ አሇበት የምሇውን ነጥብ
አስጨብጬ ሌሇፍ። ሒዝና ላልች ፉተ. ሚካኤሌ የመገቧቸው ጎሳዎች የመዓውያ ር ናቸው
ያለት እውነት ቢሆን ኢሮብም አባት በኣባት ባይሆንም በሏዝ በኩሌ የመዓውያ የር ሒረግ አሇበት
ማሇት ነው። ምክንያቱም በኢሮብ ውስጥ በሒዝ የማይወሇዴ ያሇ አይመስሇኝም። ይህም ሒዝና
ኢሮብ ከጥንት ጀምረው ተመሊሌሰው ስሇተጋቡ ነው። በኢሮብና ሒዝ መካከሌ የተፇፀሙ ጋብቻዊ
ግኑኝነቶችን ሁለ እዙህ መጥቀስ ባይቻሌም የተወሰኑት የጥንቶቹን ሌጥቀስ፦
1) ሒሳባሊ መጀመርያ ዋራ የምትባሌ የሒዝ ተወሊጅን በኋሊ ዯግሞ ዒሳ የምትባሌ የዋራ መዴን
(ሁሇቱም የሒዝ ተወሊጆች መሆናቸው ነው) አግብቶ መሊው ሒሳባሊን ወሌዶሌ። ስሇዙህ በዙህ
መሌክ ሒሳባሊ በሙለ የሒዝ ተወሊጆች ናቸው ማሇት ነው።
2) የቡክናይታ አራተኛ ሌጅ የሆነው ኣፍራሃ-በዏራ ማሉካ የምትባሌ የሒዝ ተወሊጅን አግብቶ
ከአስሚዒ-ፉረ በስተቀር መሊ ቡክናይቲ-ዓረን አፇራ፤ አስሚዒ-ፉረም በኋሊ ከሒዝ ጋር ተጋብቷሌ።
ስሇዙህ በቡከናይቲ-ዓረም በሒዝ የማይወሇዴ የሇም ማሇት ነው።
3) አዴጋዱ-ዓረ ውስጥም የሒዝ የር ሒረግ የላሇው ያሇ አይመሰሇኝም። ሇምሳላ የብዘዎቹ
የአዴጋዱ-ዓረ ህዜብ ቅዴመ-አያት የሆነው ኣውዓሊ የሒዝ ተወሊጅ የሆነችው ሥሌጣናን አግብቶ
ወሌዯገረጊስ፣ ዓንዯገርጊስ፣ ሒያልም፣ ዲቱ፣ አፍራሒና ማናን… ወሌዶሌ። ላልች የአዴጋዱ-ዓረ
ነገድችም እኔ ባሊወቅም እንዯ ላልች የኢሮብ ነገድች ከሒዝ ጋር ዯጋግመው ተጋብተው ሉሆኑ
ይችሊለ።
ይህን የኢሮብና ሏዝ መዋሇዴን በሚመሇከት አቶ ሚኪኤሌ ገብራይ የተባለ የኢሮብ ተወሊጅ በሳሆ
ቋንቋ በገጠሙት አጭር ግጥም እጋዋሇሁ።
ዮኮሉክ ቃይሲ ያም ሑነ
ዮኮሉክ ሰክቲ ያም ሑነ
ሒዱ ኣቡሳ ኪክ ኒነ

ሒዱ ኒ አቡሳ ኪክ ዪነ
ኣማይማሔ ሇ መዔም ኒነ።

የግጥሙ ዋና መሌእክት ከሒዝ ጋር ያሇን የቆየ ዜመዴናና ፍቅር በሃይማኖት ሌዩነት ምክኒያት
መቀነስ የሇበትም ነው (የኢሮብ ህዜብ በብዚት የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ ሲሆን ሒድ/ሒዝ
በብዚት ሙስሉም ናቸው)።
የኢሮብ ህዜብ የትውሌዴ መሠረትን በሚመሇከት የተሇያዩ አፇ-ታሪኮች እንዲለ ከሊይ ባጭሩ
አይተናሌ። የህዜቡ የትውሌዴ ሒረግ ከሮማና ከእሥራኤሌ መሆኑን ገሌፆ የህዜቡ ስያሜ ከዙህ ጋር
የሚያያይውን አፇ-ታሪክ ሇማመን አስቸጋሪ እንዯሆነም በአመክንዮ በማስዯገፍ ሇመግሇፅ
ተመክሯሌ። ሁሇተኛ የኢሮብ ህዜብ አመጣጥና ስያሜ ከአውሮጳ ጋር የሚያያይዜ አፇታሪክ በሇዮ
ራይንሽ የቀረበው የኢሮብ የትውሌዴ መሠረት ግሪክ የሚያዯርግ የህዜቡ ስያሜም በዙህ ምክንየት
ኢሮብ ተባሇ የሚሇው ነው። የህዜቡ የትውሌዴ መሠረት ግሪክ ነው የሚሇው መጠናት ያሇበት
ሲሆን የህዜቡ ስያሜ ከዙህ ጋር መያያዘ ግን የማይታመን መሆኑም ተጠቅሷሌ። ላሊው ፉተ.
ሚካኤሌ የመገቡት የኢሮብ ህዜብ ትውሌዴ ከዓረቡ መዓውያ ጋር የሚያያይዜ ታሪክ ነው።
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ይህንን አባባሌ የሚዯግፍ ከላሊ ምንጭ የሰማሁት ወይም በፅሐፍ ያገኘሁት ነገር የሇም። አባባለ
በዙህ መጣጥፍ የተጠቀሰው ዯራሲው ተረቱን የእገሊ-ሒጺን አዋቂዎች የመዓውያ ር መሆነቸውን
አጽዴቀዉሌኛሌ ስሊለ ነው። የእገሊ-ሒጺን ህዜብ ከኢሮብ ጋር የተቊራኘ የር ሏረግ እንዲሇው
ዯግሞ በብዘ ምንጭ የተዯገፇ ነው። ስሇሆነም አባባለን የማይቻሌ ነው ብል ከመዜጋት ማጥናቱ
የተሻሇ ነው።
ወዯ ላሊ ነጥብ ከመግባቴ በፉት ስሇ እገሊ-ሏጺን ህዜብ ፉተ. ሚካኤሌ የጻፈት የህዜቡ ሌምዴ
ከኢሮብ ህዜብ ሌምዴ ጋር የሚያመሳስሌ ነገር ሌጥቀስ፦ ፉተ. ሚካኤሌ እገሊ-ሏጺን በማንነታቸው
እጅግ በጣም የሚኮሩ ነፃነታቸውን ሇማስከበር ወዯኋሊ የማይለ ጅግኖች መሆናቸውን ይገሌፃለ።
ዯራሲው በመቀጠሌ ይህ ጎሳ ከጣሉያን በፉት ህዜብ ራሱ መሪውን ይመርጥ እንዯነበረ መዜግቧሌ።
ይህ ሌምዴ ህዜቡን ከኢሮብ ህዜብ ጋር ያመሳስሎሌ። ጣሉያን ኢትዮጵያን ወሮ እስከተቆጣጠረበት
ጊዛ ዴረስ የኢሮብ ህዜብም ሇአገርቷ ከፍተኛ መሪ እውቅና ከመስጠቱ ባሻገር ውስጣዊ ነፃነቱን
አስከብሮ የሚኖር መሪውን በምርጫ የሚሾም ህዜብ ነበር።
ላሊው ቱክረት ሰጥተን ሌንመሇከተው የሚገባን ነጥብ የኢሮብ ህዜብ የትውሌዴ ሏረግ ከሊስታ
ነገሥታት ጋር የሚያያይው አፇ-ታሪክን ነው። ይህ አባባሌ የበሇጠ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት
መመርመር ያሇበት ይመስሇኛሌ። ምክንያቱም እስካሁን ያየናቸው ተረቶች በብዚት ወዯዚ
የሚያመሊክቱ ከመሆናቸው በተጨማሪ የኢሮብ ህዜብ የሚናገረው ቋንቋና አንዲንዴ ባህሊዊ ይቶች
ከላልች የተጠቀሱ አገሮችና ቋንቋዎች ይበሌጥ ከአገው (ሊስታ) እና ላልች ኩሻዊ በሚሌ ስያሜ
ከሚታወቁ ቋንቋዎችና ባህልች ጋር ይቀራረባሌ።
መጀመርያ የተሇያዩ ፀሏፍት ምን እንዯሚለ እስኪ እንይ፦ የኢሮብ ቅዴመ-አያቶች ከዓረብ የመጡ
ናቸው ያለ ፇተ. ሚካኤሌ ሒሳማ ሳይቀሩ ከኢሮብ ጋር የር ዜምዴና ያሊቸው እገሊ-ሒፂን፣ ሮብራ፣
ትምዚእ የመሳሰለ በኤርትራ የሚኖሩ ጎሳዎች የሊስታው የንጉሥ ይትባረክ ር ነን እንዯሚለ
ጠቅሷሌ።
ጆሜትራ ገብረ ኢየሱስ አባይ ዯግሞ በበኩሊቸው በዓጋመ የሚኖሩ የኢሮብ ህዜብና በ፯ ገናሔቲ
የሠፇሩ የትእዚዜ ሮች፣ እንዱሁም በተሇያዩ የኤርትራ ቀበላዎች የሚኖሩ እገሊ-ሏጺን፣ እገሊዯገብስ፣ እገሊ-ሏመስ፣ ትምአ፣ ሊምዚ፣ ዓዱ-ዯጊያት አቤነር፣ ሮብራ፣ ኮርባርያ ወተ. የትውሌዴ
መሠረት ሊስታ እንዯሆነ ከዚም የአፄ ይትባረክ ሌጆች መሆናቸውን ነው የመገቡት።
ካርል ኮንቲ ሮሲኒ ‘ኣሌ ራጋሉ’ (Al Ragali) በተባሇው መጽሒፈ በሌዩ ሌዩ አፇታሪኮች ውስጥ
እንዯምናገኘው የኢሮብ ሔዜብ ቅዴመ አያቶች አሁን የኢሮብ ህዜብ ወዯሚኖርበት ቦታ መጥተው
ቋሚ መኖርያቸው ከማዴረጋቸው በፉት ከዓፊር አከባቢ በሊዓሲ-ጋዯ አዴርገው የጉንዯጉንዯ ገዲም
ወዲሇበት ዯጋማ አከባቢ የመጡ መሆን አሇባቸው ይሊሌ። በዙህ መጣጥፍ ክፍሌ አንዴ ውስጥ
እንዲየነው አከባቢው የኢሮብ አፇታሪክ አፄ ይትባረክ ሸፍቶበት እንዯነበረ የተመሇከተው አከባቢ
መሆኑ ነው። ይህ አፇ-ታሪክ የኢሮብ ቅዴመ አያት ወረዯ-ምሔረት በምን አኳኋን ከአፄ ይትባረክ
እንዯተወሇዯ ሰፊ አዴርጎ ይተርካሌ። ተረት ሁለ ጊዛ አንዴ የራሱ የሆነ ሌዩ የሚያዯርገው ይት
አሇው፤ እንዱሁም አንዲንዴ ከላልች ተረቶች ጋር የሚያመሳስለት ብሂልችም ይገኙበታሌ። ተረቱ
ስሇ ወረዯምሔረት እናት የሚተርከው የዙሁ ተረት ሌዩ መሆንን (ፓርቲኩሊርቲ) ያሳያሌ ሉባሌ
ይቻሊሌ። የእጇና የእግሯ ጣቶች 24 ነበሩ የሚሇው፣ ሇዙህ ጠንቋይ የሰጣቸው ትርጉም፣ ወተ
ተረቱን ሌዩ የሚያዯርጉ ምሳላዎች ሉሆኑ ይችሊለ። የተወሇዯው ውብ ህፃን ወንዜ ውስጥ ተጣሇ፣
ነጋዳዎች አግኝተዉት ወዯ አሇቃቸው ወሰደት....ወተ የሚሇው ዯግሞ በተሇያዩ መናት በተሇያዩ
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ሔብረተ-ሰቦች ውስጥ ከተነገሩ ተረቶች ጋር ይመሳሰሊሌ። ከዙህ ጋር በተያያ በይፊ ከሚታወቁ
ተረቶች መካከሌ የሙሴና ከሊይ የተጠቀሱ የሮሙለስና ረሙስ ተረቶች እዙህ ሉጠቀሱ ይችሊለ።
ሙሴ ፎርዖን ባወጀው ሔግ መሠረት እንዲይገዯሌ ብሊ እናቱ ከቄጠማ በተሠራ ሳጥን ውስጥ
አዴርጋ በጥቁር አባይ ወንዜ ዲሪቻ እንዲስቀመጠችውና የግብጽ ሌዕሌት አግኝታው እንዲሳዯገችው
በኦሪት ጸአት ምዕራፍ ፪ ሊይ እናገኛሇን። እንዱሁም በሮማውያን ተረት መሠረት የሮማ ከተማ
መሥራች ናቸው የሚባለ ሁሇት መንትየ ወንዴማሞች አባታቸውን የገዯሇ ጠሊት (አጎታቸው)
እንዲይገዴሊቸው ብሊ እናታቸው በቅርጫት ውስጥ አስገብታ የሮማ ከተማን በሁሇት ሊይ ሰንጥቆ
በሚፇሰው ጢበርዮስ በተባሇ ወንዜ ሊይ እንዱንሳፇፈ አዴርጋ አስቀመጠቻቸው፣ በኋሊ ሔፃናቶቹን
የያ ቅርጫት ወዯ ወንዘ ዲሪቻ ተጠጋና ከዚው አንዱት ተኵሊ ወስዲ በወተትዋ አሳዯገቻቸው
ይሊሌ። የሊስታ ሥርወ-መንግሥት ጀማሪ አፄ መራ ተክሇሃይማኖት ባሇቤት ንግሥት መሶበወርቅም
ከወርቅ በተሠራ መሶብ ውስጥ ተግታ ከወራጅ ውሃ ተጥሊ እንዯነበረች፣ በኋሊ ግን ውሃው ወዯ
መንገዴ እንዯተፊትና ከዚ በአከባቢው የነበሩ ሰዎች ወስዯው እንዲሳዯጓት ይተረካሌ።
ያም ሆነ ይህ ዋና ቁምነገር በተረቱ ውስጥ የተካተቱ ዜርዜሮች ሳይሆን ተረቱ በእውነት ሊይ
የተመሠረተ ይመስሊሌ ወይ የሚሇው መሆን አሇበት። ሇምሳላ አፄ ይትባረክ ሸፍቶበት ነበር
በተባሇው አከባቢ ተንቀሳቅሶ እንዯሆነ በሚገባ መመርመር በጣም አስፇሊጊ ነው። ምክንያቱም እዚ
አከባቢ ኖሮ ከሆነ በአከባቢው ካገኛት ሴት ሌጅ ሉወሌዴ ይችሊሌ። እና ይህንን ታሪክ የሚዯግፈ
ፍንጮች ወይም መረጃዎች ካለ ማጥናት አስፇሊጊ ይመስሇኛሌ። ስሇሆነም ወዯፉት ሇሚዯረጉ
ጥናቶች መነሻ እንዱሆንና ወጣቱ ትወሌዴ የራሱን ታሪክ በአገባቡ እንዱያጠናና እንዱመረምር
ሇማነሳሳት ያስችሊለ የምሊቸው አንዲንዴ ነጥቦችን ነካክቼ ማሇፍ እፇሌጋሇሁ።
ስሇ ሊስታ ነገሥታት የር ሏረግና የቅደስ ይምርሃነ ክርስቶስ፣ የቅደስ ገብረማርያም፣ የቅደስ
ሊሉበሊና የቅደስ ነአኩቶ-ሇአብ ታሪክ የፃፈት ዱ/ን ፇንታ ታዯሰ አፄ ይትባረክ የሊሰታ ሥርወመንግሥት የመጨረሻ ንጉሥ አንዯነበረና ከዙህ በኋሊ የሊስታ ንጉሣዊ ቤተሰብ ምዴረ ሊስታን ሇቆ
ወዯላሊ ሃገር እንዯተሰናበቱ ይገሌፃለ። ወዳት እንዯሆነ ግን ዯራሲው አሊብራሩም። ወዯ
ዓጋመ/ጉንዲጕንዯ አከባቢ ይሆን?
ኮንቲ ሮሲኒ ‘የኢትዮጵያ ታሪክ’ (Storia D’Etiopia) በሚሌ ርእስ በጻፇው በታሪክ ሉቃውንት
ከፍተኛ እውቅና ያገኘ መጽሏፍ ውስጥ አጼ ይኩኖ-አምሊክ የኢትዮጵያ ንጉሥ መሆኑን ባወጀ ጊዛ
(የኢትዮጵያ ንግሥና ከዚጕው ሥርወ-መንግሥት ሰልሞናዊ ወዯ ሚባሇው ሥርወ-መንግሥት
የተሊሇፇበት ጊዛ መሆኑ ነው) ማኸሌ አገር ውስጥ የተሸነፈ ዚጕየዎች ትግሊቸውን ሇተወሰነ ጊዛ
በሰሜን ኢትዮጵያ ከዓፊር መሬት በስተሰሜን በሚገኝ ተራራማ አከባቢ ቀጥሎሌ፤ ይህም የኢሮበ
አፇታሪክ ስሇ ንጉሥ ይትባረክ በዙሁ አከባቢ ሸፍቶ እንዯነበረ የሚተርከውን ይዯግፊሌ ይሊሌ (ገፅ
317)።
አፄ ይትባረክ ይሁን ላሊ አንዴ ባሇስሌጣን በዚ አከባቢ ሸፍቶ እንዯነበረ የሚያሳዩ ምሌክቶች አለ።
ስሇዙህ አፇታሪኩ መሠረት ያሇው ሉሆን ይችሊሌ።
ኮንቲ ሮሲኒ በ1260 አከባቢ አንዴ የአገው ስም ያሇው ዯሊንዲ የሚባሌ የንጉሥ ማዕረግ ያሇው ሹም
በዚ አከባቢ እንዯነበረ ይታወቃሌ ይሊሌ።ባሇሥሌጣኑን ይርዯአነክርሰቶስ የሚባሌ ከአፄ ሊሉበሊ
መን ጀምሮ የዯብረ-ሉባኖሰ (ሽመጃና) ገዲም አበምኔት የነበረ ሰው ከሰባት ሌጆቹ ጋር፣ በዚን
ዓመት ውሰጥ ሇገዲሙ ስጦታ አዴርጎ የነበረው ምስሇነ-እግዜእ ወይም ሒሪዚይ የሚባሌ የዯብሪማዕፆ ገዢ የመሳሰለ ሰዎች ይዯግፈት እንዯነበረም አብራርቷሌ። ኮንቲ ሮሲኒ የዚጕ ሥርወመንግሥት በ”ሰልሞናዊ” ሥርወ-መንግሥት ከተወሰዯ በኋሊ የዚጕ/የአገው ነገድች በብዚት ወዯ
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ሰሜን ኢትዮጵያ እንዯፇሇሱም ጽፏሌ። ታዋቂዉ የታሪክ ሉቅ ኮንቲ ሮሲኒ የመገባቸው ነጥቦች
የኢሮብ ቅዴመ-አያቶችን ከሊስታ ነገሥታት ጋር የሚያያይው አፇታሪክን የሚዯግፈ ይመስሊሌ።
በዙሁ መጣጥፍ በክፍሌ አንዴ ነጋዳዎች ያ በወንዜ የተጣሇ ሔፃን ባገኙ ጊዛ የነጋዳዎቹ መሪ
ሌጁን ”ሇንጉሡ ሰጠው፤ በዙያም አዯገ፣ ንጉሡም እጅግ ይወዯው ነበረና ሹመትና ብዘ
ባሇመዋሌነት አገኘ...ሲሞትም ሣሇ አሌጋ ሇሱ ሰጠው” ይሊሌ። ሔፃኑ የተሰጠው ንጉሥ ያ በኮንቲ
ሮሲኒ የተጠቀሰው ዯሊንዲ ይሆን? መቸም በዚን ጊዛ በዚ አከባቢ ነበረ የተባሇው ዯሊንዲ ብቻ ነው፤
ይትባረክ ግን በሔወት የነበረ አይመስሌም፤ ቢኖር በብዘ ጥረትና ምኞት የወሇዯውን ሌጅ በወሰዯ
ነበርና። ንጉሡ ”ሲሞት አሌጋ ሇሱ ሰጠው” የተባሇውስ? መቸም ወረዯ-ምሔረት ንጉሥ እንዯነበረ
ነው የሚነገረው። ንግሥናውን ያገኘው እውነትም በዙህ መሌክ ይሆን? ንጉሥ ወረዯ-ምሔረት
ቡሌዴም የምትባሌ የሏረዚይ ሌጅ አግብቶ ሰንበታይን ሱመንና ሒናከን እንዯወሇዯ የኢሮብ
አፇታሪክ ይተርካሌ። በኮንቲ ሮሲኒ የተጠቀሰው ሒሪዚይ እሱ ይሆን?
መጣጥፈን ጥያቄዎችን በማቅረብ የዯመዯምኩት ሆን ብዬ ላልች የኢሮብ ምሁራን ትኩረት
እንዱያዯርጉበትና ጥናቱን እንዱቀጥለበት ብዬ ነው። በተሇይ በኮሇጆች ውስጥ የታሪከ ትምህርት
በዋናነት የሚያጠኑ ተማሪዎች በዳ የተከናወነ ጥናት እንዱያዯርጉበት እየጋበዜኩ ይህንን ክፍሌ
እዙህ እዯመዴመዋሇሁ።

ተጨማሪ
ቋንቋና የሰዉ የተፀውዖ ስም፦
የኢሮብ ቅዴመ-አያቶች ትግርኛ ተናጋሪ ትግራያውያን ነበሩ፣ አሁን የኢሮብ ህዜብ ወዯሚኖርበት
አከባቢ ከመጡ በኋሊ በአከባቢው ከቆዩ ህዜቦች የሳሆ ቋንቋ ተምረዋሌ የሚሌ አባባሌ ይዯጋገማሌ።
ሆኖም ይህ አባባሌ በዯንብ በጥናት ሊይ የተመረኯ ሳይሆን በቀሊሌ ልጂክ ሊይ የተመሠረተ
ይመስሊሌ። ልጂኩን እንዯሚከተሇው ማስቀመጥ ይቻሊሌ።
የኢሮብ ቅዴመ አያት (ወረዯ-ምሔረት) መጀመርያ በክሌተ-አውሊዕል አከባቢ ይኖር ነበር።
በክሌተ አውሊዕል አከባቢ የሚኖር ህዜብ የትግርኛ ቋንቋ ይናገራሌ (ዚሬ)
ስሇዙህ የኢሮብ ቅዴመ-አያቶች ትግርኛ ተናጋሪ ነበሩ።
ሊየኛውን አባባሌ እንዯ እውነተኛ ታሪክ
እንዯሚከተሇው ማስቀመጥ ይቻሊሌ፦

ከተቀበለ

በኋሊ

የሚቀጥሇው

ላሊ

አባባሌ

ዯግሞ

የኢሮብ ህዜብ ቅዴመ-አያቶች ትግርኛ ተናጋሪ ነበሩ፤
አሁን የኢሮብ ህዜብ ጎረበቶቹ የሚናገሩትን የሳሆ ቋንቋ ይናገራሌ፤
ስሇዙህ ኢሮቦች የሳሆ ቋንቋ የተማሩት ባከባቢው ከቆየው ሳሆ ተናጋሪ ህዜብ መሆን አሇበት።
እዙህ ሊይ ያየናቸው አባባልች በላሊ ማስረጃ እስካሌተዯገፈ ዴረስ ጥሌቀት የላሊቸው ተራ ግምቶች
ናቸው። ሇመሆኑ የኢሮብ ቅዴመ-አያቶች ትግርኛ ይናገሩ እንዯነበረ የሚያሳይ ምን ማስረጃ አሇ?
ከዲህሊክ ዯሴቶችና ከምጽዋ እስከ ጅቡቲ በሚዯርሰው በምሥራቃዊ የአፍሪካ ቀንዴ የሚነገሩ
አፊርኛና ላልች ኩሻዊ ቋንቋዎች
ሇምን በግምት ውስጥ አሌገቡም? ምናሌባት የሳሆ ቋንቋ
ትግርኛ እየተሰፊፊ ከመሄደ በፉት ክሌተ-አውሊዕልን ጨምሮ ሰፊ ባሇ ጀዮግራፉያዊ አከባቢ ይነገር
የነበረ ቋንቋ ሉሆን ይችሊሌ የሚሌ አስተሳሰብ በግምት ውስጥ ሇምን አሌገባም? ላሇኛውም ግምት
ብቻ ነውና። የሳሆ ቋንቋ ያኔም አሁን በሚነገርበት አከባቢ ብቻ የተወሰነ እንዯነበረ ተዯርጎ
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የሚወሰዯው በምን ማስረጃ ሊይ በመመርኵዜ ነው? ሄንሪ ሶሌት (Henry Salt) የተባሇ ዯራሲ
በአሥራ ጠነኛ ክፍሇ-መን መጀመርያ ብዘ የኢትዮጵያ ክፍሇ ግዚቶችን ጎበኝቶ በፃፇው
መጽሒፈ አንዲንዴ ባገርቷ የሚነገሩ ኩሻዊ ቋንቋዎች እንዯሚመሳሰለ በሚያሳይበት መዕራፍ ውስጥ
ያኔ በሃረር አከባቢ ይነገር የነበረ የአዲሌ ቋንቋ ከሳሆ ጋር በጣም ተመሳሳይ እንዯነበረ በሁሇቱም
ቋንቋዎች የሚገኙ ቃልች እያስተያየ ጽፏሌ። አሁንም ቢሆን በጂቡቲና ሃረር አከባቢ ዲርዲሩ ሊይ
የሚነገረው ቋንቋ ከሳሆ ጋር መጣም ይመሳሰሊሌ። በሲዲማና በላልች የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ውስጥ
ሳይቀር አሌፎ-አሌፎ የሳሆ ቋንቋ ቃልችና ሃረጎች ይገኙባቿሌ፡፡ ወዯ ምሥራቃዊ ትግራይ መሇስ
ብሇን ስናይ ከሳዕሲዕ እስከ ክሌተ-አውሊዕል ባሇው ረጂም ጀዮግራፉያዊ ቀጠና የሚገኙ መንዯሮች
ስሞች የሳሆ ትርጉም ያሊቸው ናቸው ዚሬ በነዙህ መንዯሮች የሚኖሩ ሰዎች የሚናገሩት ቋንቋ ግን
ትግርኛ ነው። ይህ ሁለ የሚያሳየው ሳሆ ከጥንት የቆየ ሰፉ ቋንቋ እንዯነበረና በኋሊ የኢትዮጵያ
ትሌሌቅ ቋንቋዎች የሚናገሩ ጎሳዎች እየተስፊፈ በሄደ መጠን የሳሆ ተናጋሪ ህዜብ ኩታ-ገጠም
ወዲሌሆኑ የተሇያዩ ጀዮግራፉያዊ ቀጠናዎች እየተቆራረጠ እንዯሄዯ ወይም ህዜቡ እየተዋሃዯ እና
ቋንቋውም እየተዋጠ/እየጠፊ ሂድ ሉሆን እንዯሚችሌ ግምት ውስጥ መግባት አሇበት። ስሇዙህ ዚሬ
ባንዴ ወገን የኢሮብ አጏራባች የሆነ ህዜብ ሳሆ ይናገራሌና ኢሮቦች ቋንቋውን የተማሩት ከነሱ
መሆን አሇበት የሚሌ በዯንብ ያሌተጠና ተራ ግምት ሲሰጥ የኢሮብ ቅዴመ-አያቶች ከጥንትም
ቢሆን የሳሆ ወይም ተመሳሳይ ’ኩሻዊ’ ቋንቋ ተነጋሪ የነበሩ ሉሆኑ ይችሊለ የሚሌ አስተሳሰብ
ከግምት ውስጥ ሇምን አሌገባም?
የኢሮብ ቅዴመ-አያቶች አሁን የኢሮብ ሔዜብ ወዯሚኖርበት መሬት የመጡት ከክሌተ-አውሊዕል
(ኦሊዕል?) መሆኑ የማይስማሙበት ወገኖች ቢኖሩም አባባለን እንዯእውነት ተቀብሇን ብንነሳ ላሊ
መመሇስ ያሇበት ጥያቄ ሉቀርብ ይችሊሌ። ሇመሆኑ ያኔ ማሇት ከሰባት መቶ ዓመታት በፉት
በክሌተ-አውሊዕል አከባቢ ይነገር የነበረ ቋንቋ ትግርኛ ሇመሆኑ ምን ማስረጃ አሇን? መቸም
የትግርኛ ቋንቋ ከምዕራብ ወዯ ምሥራቅ እየተስፊፊ መሄደ የማይካዴ ሏቅ ነው። እስከ ቅርብ ጊዛ
ዴረስ ትግራይ ተብል ሲጠራ የነበረውም ያው የትግርኛ ቋንቋ መሠረት የነበረ አከባቢ ነው እንጂ
በዚሬው ትግራይ የሚገኙት ዝባዎች፣ አውራጃዎችና ወረዲዎችን ሁለ ያጠቃሇሇ ስም አሌነበረም።
እና ያኔ በክሌተ-አውሊዕል አከባቢ ይነገር የነበረ ቋንቋ ሳሆ፣ አፊር ወይም ላሊ ተመሳሳይ ኩሻዊ
ቋንቋ ኖሮ በኋሊ የትግርኛ ቋንቋ የበሊይነት እያገኘ ሂድ እንዯሆነስ? ይህ አዜማሚያ አሁንም
በፍጥነት እየቀጠሇ ነው። በኛ ዕዴሜ እንኳን ሳይቀር ብዘ ሇውጥ ተዯረጓሌ። ሇምሳላ ከአርባና
አምሳ ዓመታት በፉት አብሊጫው የኢሮብ ህዜብ ትግርኛ ፇጽሞ አያውቅም ነበር። አሁን ግን
ተቃራኒው እውነት ሉሆን ይችሊሌ።
የኢሮብ ቅዴመ-አያቶች የተፀውዖ ስሞችን ስንመሇከትስ የትግርኛ የተፀውዖ ስም ነው የምናገኝው?
ስማቸው ትግርኛ ተናጋሪ እንዯነበሩ ነው የሚያመሇክተው? የሚለ ጥያቄዎች መሌስ የሚሹ
ናቸው። እስኪ ከሓባይ ጀምረን ወዯታች እየሄዴን እንየው። የር ሏረግ አወራረዴ አንዴ ወጥ
በሆነ መሌክ ባይሆንም ከሓባይ በሊይም ይሄዲሌ ሆኖም ከዚ በሊይ ያሇው በጣም አጠያያቂ ስሇሆነ
ሇጊዛው ከሱ በታች ባሇው እናተኵር። (ሇነገሩማ እውነት ይሁን አይሁን ከዚ በሊይ በሚጠቀሰው
የር አወራረዴ ውስጥም ቢሆን የትግርኛ ስም አይገኝበትም) የሆነ-ሆኖ ሓባይ(ሓርባይ?)
አይፊራሔ፣ ዓሚድ፣ ወረዯ-ምሔረት፣ ሰንበታይ፣ ሒናከ፣ ሱመ፣ ሱባይቶ፣ ያትኪ፣ ጋሇባ(ጋልባ)፣
አፍጋራ፣ ሲፊሪ፣ አፍራሃ፣ ረዲኩም፣ ሒሳባሊ፣ ሱባጋዱስ፣ ኩማኒት፤… ሱባሌሳ፣ ጋይሶሊ፣ ሒይዺቢዽ፣
አዴጋዲ፣ አፍራሒ፣… ቡክናይታ፣ ጋፊዕታ፣ ዓንዲዴ-ኩማኒት… ወተ. ስንመሇከት የግዕዜ ስም ያሇው
ከወረዯ-ምሔረት በስተቀር ከሱ በፉትም ሆነ ከሱ በኋሊ በቀዯምት የኢሮብ አበው አንዴ የትግርኛ
ስም ያሇው አናገኝም። በኢሮብ ውስጥ የትግርኛ ስሞች የምናገኘው ከብዘ ትወሌዴ በኋሊ ነው
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አሁን ዯግሞ ሙለ በሙለ የትግርኛ እየሆነ ሂዯዋሌ፤ ይህ የሚያሳየው ዯግሞ ኢሮቦች ፉት
ትግርኛ ተናጋሪ እንዯነበሩ ሳይሆን የትግርኛ ባህሌና ቋንቋ በኋሊ ወዯዚ አከባቢ እንዯተስፊፊና
ቀስበቀስ የበሊይነትን እየያ እንዯሄዯ ነው።
ኮንቲ ሮሲኒ ስሇ የወረዯ-ምሔረት ሌጆች የሚከተሇውን ጽፏሌ። በዯቡባዊ ትግራይ ከሚገኘው
ከወንበርታ እስከ ከመረብ ወንዜ በስተምዕራብ በሚገኝ አከባቢ በሰፉ መሬት የሠፇረው ህዜብ
በመሠረቱ የሳሆ ሔዜብ ነው። ሆኖም በሰሜናዊ ምሥራቅ ዓጋመ ከሚኖሩ ኢሮቦች በስተቀር ላልች
ቋንቋቸውን፣ ባህሊቸውን፣ ማህበራዊና ሥነ-ቊጠባዊ ስሌት፣ ፖሇቲካዊ አስተዲዯር ወተ. በሙለ
አብሮዋቸው በሚኖሩ በአበሾች ቋንቋና ባህሌ ተክተውታሌ ይሊሌ (አሌ ራጋሉ ገፅ 47)። ይህ አባባሌ
የወረዯ-ምሔረት ሌጆች መጀመርያ ትግርኛ ተናጋሪ እንዯነበሩ ሳይሆን ተቃራኒውን ነው
የሚያሳየው። ሇወረዯ-ምሔረት ብቻ ሇምን የግዕዜ ስም ተሰጠ? ውዴ ሲጭን ቤተክርስቲያን
የሰጠችው የንግሥና ስሙ ይሁን? መቸም ንጉሥ እንዯነበረ ዯጋግሞ ተነግሯሌ፤ እውነት ሉሆንም
ይችሊሌ። በተረት መሌክ ቢሆንም ይህ ስም የተሰጠው በኋሊ እንዯሆነ በአፇታሪኩ ውስጥም
ተነግሯሌ ። በኢትዮጵያ ረጂም ታሪክ ውስጥ በአንዴ ንጉሠ-ነገሥት ሥር በየአከባቢ የተሾሙ ብዘ
ነገሥታት እንዯነበሩ የታወቀ ነው። ሇምሳላ ግራ(ሃ)ም ሀንኮክ የተባሇ ጸሒፉ ስሇ ጽሊተ ሙሴ
በፃፇው መጽሏፈ ውስጥ አፄ ሊሉበሊ ንጉሠ ነገሥት የነበረበት ጊዛ ከሱ በታች በአገሪቷ ውስጥ 35
ነገሥታት እንዯነበሩ ጽፏሌ። ስሇዙህ ወረዯምሔረት ንጉሥ ነበረ ሲባሌ የማይቻሌ ነገር ሆኖ
መታየት የሇበትም።
ኮንቲ ሮሲኒ እዙህ ሊይ የተጠቀሰው ስሇ ወረዯ-ምሔረት ሌጆች ያሇውን የፃፇው ከመቶ ዓመታት
በፉት ነው፤ እንኳን ያኔ ከአርባ ዓመታት በፇትም ሁኔታው የተሇየ አንዯነበረ ከሊይ ባጭሩ
ሇማሳየት ሞክሬያሇሁ። የጥንቱ የሆነ ሆኖ ዚሬ የኢሮብ ህዜብ ቋንቋና ባህሌ በሚያስፇራ ሁኔታ
ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየጠፊ ስሇመሆኑ ምንም የሚያከራክር አይዯሇም። ስሇሆነም የጥንቱ ታሪካችንን
በትክክሌ እየጻፍን ዚሬ በመጥፊት ሊይ ያሇውን ቋንቋችንና ባህሊችን ፇጽሞ ከመጥፊቱ በፉት
ሇማዲን የተባበረ ጥረት ማዴረግ ይኖርብናሌ እሊሇሁ። በዙህ መሰረትም ይህን አጋጣሚ በመጠቀም
ሇኢሮብ ቋንቋና ባህሌ ኮሚቴ ጠንክሩ አይዘዋችሁ ሇማሇትና ሥራችው ስኬታማ እንዱሆን
እንዯምመኝም ሇመግሇጽ እወዲሇሁ።
________________________________

አስ፦
ስሇማንኛው ነገር ሲነገር ወይም ሲጻፍ በአሃዝ አብላጫ የሆነውን ይዘህ ነው እንጂ የተነገረ ወይም የተጻፈ ሁለንም ያጠቃልላል ማሇት
አይደሇም። ሇምሳሌ የትግራይ ህዝብ ቋንቋ ትግርኛ ነው ሲባል አብዛኛው የትግራይ ሕዝብ የሚናገረውን ቋንቋ ሇማመልከት ነው እንጂ ሌላ
በትግራይ ውስጥ የሚነገር ቋንቋ ፈፅሞ የሇም ሇማሇት አይደሇም። በተጨባጭ የሳሆ፣ የኩናማ የአማርኛ…ቋንቋዎች በትግራይ ውስጥ
ይነገራለ። እንዲሁም የኢሮብ ሕዝብ የትውልድ ሓረግ ሲነገርና የኢሮብ ሕዝብ ቅድመ-አያት ወረደ-ምሕረት ነው ወይም ሱመ ነው ሲባል
ስሇ አብዛኛው ነው እንጂ ዛሬ በኢሮብ መሬት ያሇው ሁለ ከጥንት ጀምሮ ሙለ በሙለ የወረደ-ምሕረት ወይም የሱመ ልጆች ናቸው
ማሇት አይደሇም። ከጥንት ጀምሮ ሲወርድሲዋረድ የመጣ የዘር ሐረግ ሲታይ አሁን ኢሮብ የሚባል ህዝብ ከሱመ ልጆች በተጨማሪ
የካያይታ፣ የጋዓሶ፣ የሓዞ፣ የዳብሪመላ፣ የሱሩክሶ ወዘተ. ተወላጆችን ያጠቃልላል። ሆኖም ግን ያሇንበት ጊዜ በኢሮብ ምድር የሚኖር የሱመ
ዝርያ የሌሇው ሰው የሇም ሇማሇት ይቻላል። እንኳን በኢሮብ ውስጥ በመላ የዓጋመና የሽመጃና አከባቢ/ሪጀን እንኳ ባንድ ወይም በሌላ
መልኩ የኢሮብ ዘር የሌሇበት ካሇ በጣም የተወሰነ ነው የሚሆነው።
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