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ካብ'ዚ ድሩት ምንጪ ምርኵስ ብምግባር ነዚ ኤርትራዊ ወለዶ ብፍላይ ከኣ፡ ብኤርትራዊ ስፖርት ጸወታ
ኵዕሶ እግሪ ግዱስ ዝዀነ ዜጋ ፡ ብዝተኻእለ መጠን ቅኑዕ ታሪኽ ከነጨብጦ፡ እዚ ሓድሽ ወለዶ ከኣ ከይተደናገረ
ብመንፈስን ሕልናን ታሪኽ ኤርትራዊ ስፖርት ክፈልጥ ዝግበር ጻዕሪ'ምበር ካልእ ትርጕም ክህልዎ ኣይክእልን።
ኣብ'ዚ ታሪኽ ስፖርት ኤርትራ ኢትዮጵያውያን ንረብሓ መንእሰያት ኤርትራ ኣንጻር ስርዓት ሃጸይትን መንግስቲ
ሃይለስላሴ ዝተጣበቁ ምንባሮም ኣገዳስነት ክህልዎ'ዩ። ምኽንያቱ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ሃጸይ ሃይለስላሴ
ክሳብ ዝነበረትሉ ዝካየድ ዝነበረ ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ጋንታታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝወዳደራሉ ዝነበራ
እዋን ፈላሊኻ ዝረአ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ፡ ማለት ከም ጋንታት እምባሶይራ፡ ኣስመራ ወይ መንደፈራ ምስ ገርጊስ ወይ
ዳኘው ተጻዊተን ክንብል እንከለና ኢትዮጵያዊት ጋንታ ከይንጠቕስ ንገብሮ ፈተነ ነቲ ክንብሎ ንደሊ ብሙሉእ
መረዳእታ ስእሊ ኤርትራዊ ስፖርት ክህቦ ዘይክእል ስለ ዝኸውን ሓደ ሸነኽ፡ ክንፈልጦ ንደሊ ሙሉ ድዩስ ወይ
ብኡን ፈረቕኡን ታሪኽ፡ ሰባት ባዕሎም ክግንዘቡ ይግባእ። ከም ኣብነት ብዛዓብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጣልያን ኣንጻር
ዓሌትነት ስፖርት ኣብ ኤርትራ ክጥቀስ እንከሎ፡ ብዛዕባ እቲ ድሒሩ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ክጠቕሱ
ዝስከፉ ብዙሓት'ዮም። እዚ ከኣ ምስ'ዚ ሎሚ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘምጽኦ ጽልዋታት'ዩ።
ብዝዀነ ጸኒሑ ብሰፊሑ ክግለጽ ስለ ዝዀነ፡ ነቲ ክንዕቅቦ እንደልዮ ታሪኽ ኤርትራዊ ስፖርት ብመልክዑን
መስርዑን፡ ተፈልጥነቱን ዕብየቱን ክሳብ እዚ ሎሚ ሳላ ጀጋኑ ስውኣትና ወሪስናዮ ዘሎና ነጻነት ሃገር ብእገባቡ
ከነቐምጦ ይግባኣና።

ታሪኽ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ ብኸመይ ጀሚሩ፡ እንታይ ከ ይመስል ነይሩ ዝብል ብብዙሓት ስፖርታውያን
ግዱሳት ደቂ ኤርትራ ይለዓል'ዩ። ኣነ ብወገነይ ብዙሕ ግዜ ንስፖርት፡ ሙዚቃ፡ ትያትር፡ ዝኣመሰለ ኣገዳሲ ባህላዊ
ጉዳያት ከም'ቲ ፖለቲካዊ ተርኽቦታት ታሪኽ ከም ታሪኽ ክዕቀብ ዘለዎ ኮይኑ ዝስምዓንን ዘለዎን ምዃኑ ከኣ
ዘየካትዕ ጉዳይ ገቢረ'የ ዝሓስቦ። ብዛዕባ ኵዕሶ ጸወታ እግሪ ኤርትራ፡ ደሓር'ውን ስዒቡ ዝመጸ ቅድድም ብሽግለታ፡
መኪና፡ ኵዕሶ ሰኪዔት፡ ወዘተ ብሕብረተ ሰብ ኤርትራ መንእሰያትን ልዑል ተቀባልነት ረኺቡ ብምንባሩ ኣብ
ምህናጽ ኣካላት፡ ኣብ ምህናጽ ስነ ስርዓት (ዲሲፕሊን) መንእሰይ ኤርትራ ዝነበሮ ተራን ኣብርክቶን ብውሑድ
ዘይግመት፡ ምሕዝነትን ፍቅርን፡ ሓጎስን ዝፈጠረ፡ ብተጻወቲ ጥራሕ ዘይኮነ ኣፍቀርቲ ወይ ሰዓብቲ ተኸታተልቲ
ስፖርት ድምር ብምንባሩ'ዩ።

ኣይትሓዙለይ'ምበር፡ ብወገነይ ኣብ'ዚ ከልዕሎን ከይጠቐስክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣሎ።
ንሱ እንታይ'ዩ ካብ'ዚ ዝሓለፈ ዓመት ብሓውና የማነ ናዝ ካብ ሃሊፋክስ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ኤርትራ ኣቢሉ ኣገደስቲ
ሰባት እንዳዓደመ ብዙሕ ቁም ነገር ዝሓዘለ ታሪኽ ንህዝቢ ከመሓላልፍ ከም ዝጸንሐን፡ ህዝብና'ውን ብልዑል
ተገዳስነት ክስዕቦ ከም ዝጸንሐ ዘይከሓድ እዩ፡ በቲ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ከኣ ምስጋና ይብጻሓዮ። ይኹን'ምበር ኣብ'ቲ
ታሪኽ ዝዝረበሉ ግዜ ብቀዳምነት ኣቶ የማነ ንባዕሉ፡ ካልኣይ እቶም ሰማዕቲ ነቲ ዝንገር ታሪኽ ብተደጋጋሚ
የቋርጽዎን ይዀልፍዎን።
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ክልተ ጉዳይ ብሓንሳብ ክኸይድ ኣይክእልን'ዩ። ከም ርእይቶይ፡ ብመጀመሪያ እቶም ዝተዓደሙ ሰባት
ተዛሪቦም ወዲእና ምስ በሉ፡ ሰማዕቲ ንዘዋህለልዎ ሕቶታት ክሓቱ ንኩሉ ሸነኻቱ ዘሰማምዕን ዘስተምህርን ምዀነ
ነይሩ ዝብል ርዲኢት ኣሎኒ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣቶ የማነ ድዩ ወይ እቲ ዕዱም'ዩ ዝትርኽ ዘሎ የዳናግረካ፡ ሓደ ሓደ
እዋን እቶም ዝተዓደሙ ሰባት ኣብ ፍሉይ ጉዳይ ክምልሱ ይሕተቱ እሞ፡ መእተዊ ወይ መረዳእታ ኣምጺኦም ነቲ
ሕቶ ክምልሱ እንተደለዩ ዘይፍቀድ ይኸውን። እዚ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ'ዩ። ቀንዲ መበገሲ ጽሑፈይ ከኣ ንሱ'ዩ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቅድሚኡ'ውን ብተደጋጋሚ ዮውሃንስ ጆኬር ( ሓላው ማዕጾ) ጋንታ ሓማሴን ነበር
መወከሲ መጽሓፍ ኣሎኒ እንዳበለ፡ መጽሓፍ ገዲፍካ ሕቶ መልስ ዝብል ተሪር ትእዛዝ ዶ ክንብሎ ቀሪብሉ። ከምኡ
ሰሎሙን(ወዲ ፖሊስ) ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ታሪኽ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ ቅሩብ ድሕር'ለ ክጅምር ኢሉ ክትርኽ ዘረባ
ምስ ጀመረ፡ "ሰሎሙን" ጽናሕ'ባ ተዛረብ'ኳ ዘይበልናካ እንዳበለ ከም ቆልዑ ክገንሖም ምስ ሰማዕኹ ኣተሓሳሲቡኒ።
ብዛዕባ ጻዕርን ድኻምን ሬድዮ ሃሊፋክስ ካናዳ፡ ኣብ ሕብረተ ሰብና ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ቀሊል ከም ዘይኮነ ርዱእን
ፍሉጥን'ዩ ብኡ መጠን ግን ነቲ ዝዝረብን ዝውሕዝ ሓሳባት ብደገ ብዝድወልን ብኣቅራቢ መደብን ብተደጋጋሚ
ክቋረጽ ኣይግብኦን። እንተተቋሪጹ እቲ ሓሳብ ይርሳዕ ከይተዘርበ ንስለ ዝተርፍን። ዝኽበርካ ኣቶ የማነ ናዝ እቲ
ስርሓትካ ከቢድ'ዩ ጻዕሪ ዘድልዮ ቀሊል ዘይኮነ ስራሕ'ዩ። ብእትገብሮ'ውን ደጊመ ከመስግነካ እፈቱ፡ ኣብ'ዚ ጉዳይ
ብምንጹር ክብሎ ዝደሊ መልእክተይ በዚ ጽሑፈይ ኣቢለ ከመሓላልፍ እፈቱ።

እምበኣር ካብ'ዚ ቀጺለ ነቲ ገገለ ዘይበርሀን ወይ'ውን ከም'ቲ ዝጠቀስክዎ ዝተዃላለፈ ታሪኽ ኵዕሶ እግሪ፡
ከም ኩሉ ሰብ ዘሎኒ ፍቅሪ ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ፡ ዘዋህለልክዎ ገገለ ክብል እፈቱ።

 ሓደ ካብ'ቶም ብዝስፍሕ ዝበለ ብዛዕባ ታሪኽ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ፡ ከመይ ጀሚሩ፡ ኩነታቱ
ከመይ ነይሩ ዝብል፡ ብሕጽር ዝብለን ብዕሙቖቱ ዘዕለሉኒ፡-

ኣቦና ዓይኖም ካብ'ቶም ቀዳሞት ዳኛ ጸወታ ኵዕሶ ኤርትራ ( ኣልቢትሮ ዝነበሩ)

 ብዝተዓጻጸፈ ሰፊሕ ኣፍልጦ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ፡ኢትዮጵያ፡ ኣፍሪቃን ዘለዎ፡ ግዱስን ኣፍቃሪ
ስፖርት፡-

ክቡር ሓው ሃይለ ወልደገብርኤል ፎቶ

 ብከፊል ስፖርት መንእሰያት ኤርትራ ምስ የማነ ምሕጹን (ገዲል) እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ፡
ዝገበርክዎ ቃል መሕተት ብምትሕብባር መርበብ ኣዝማሪኖ.ኮም ብዕለት 11 ወርሒ ሰነ 2001 ዘውጻእክዎ
ጽሑፍ፡-

ምስ ክቡር ሓው የማነ የሴፍ ( ፍሉጥ ተጻዋታይ ጋንታ ሓማሴን)

 ካብ መጀመሪያ ኣትሒዙ፡ ሓደ ግዜ'ውን ክሳብ ኣብ ግዜ ብረታዊ ገድሊ ብስም ጋንታ ኤርትራ
ዝተሰለፈት ኣፍልጦ ዘካፈለኒ፡-

ክቡር ሓው ሱሌማን ዓብደላ ( ተጻዋታይ ጋንታ ቴለ)

 ( ኣብ ፓልቶክ ደምበ መንእሰያት ምስ ሱሌማን ኮይኖም) ብህዝቢ ዝቀረበሎም ሕቶታት ክምልሱ
ዝተዳለወ መደብ፡-

ክቡር ሓው ዮውሃንስ ጆኬር፡ ሱሌማን ዓብደላን

 ጋዜጣታትን ጽሑፋትን ዝተረኽበ ስእሊታት እዩ።
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 (22 ሚያዝያ 2016)፡     (24 ሚያዝያ 2016)፡
 (26 ሚያዝያ 2016)፡      (27 ሚያዝያ 2016)፡

 (29 ሚያዝያ 2016)፡

ከምኡ’ውን፡-

መደብ ፈነወ ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ ኣርካይቭ)፡ ።
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