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ስፖርት ክንብል እንከሎና፡ ጸኒሑ ብርክት ዝበለ ዝተፈላልየ ጨንፈራት ዘማዕበለ ከም ኵዕሶ እግሪ፡
ሰኪዔት፡ ቅድድም ብሽክለታን መኪናን፡ ቅድድም ጉያ ብእግሪ፡ ማለት ብሓጺሩ እዚ ሎሚ ኣብ ዓለምና እንርእዮም
ውድድራት ኣብ ኤርትራ ምንባሮም ዝዝከር'ዩ። ይኹን'ምበር ኣብ'ዚ ከቅርቦ ዝተዳለኹሉ ታሪኽ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ
ኣብ ኤርትራ ዝተወሰነ'ዩ።

 ታሪኽ ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ፡ ኣብ ዝተፈላልየ ግዜያት፡ ብዝተፈላልዩ ሓለፍቲ ቤት
ጽሕፈታት ስፖርት፡ ተጻወቲ፡ ወናማትን መፍቕርቲ ስፖርትን ይዝረብ'ዩ። ብዝያዳ'ኳ እንቶም ዝወዓሉን
ስፖርታውያን ባዕላቶም ነጻ ኮይኖም ከዕልሉኻ እንከለዉ ብዙሕ ደስ ይብለካ። እንተዘይተጋገየ ኣብ ሓድሽ ዓመት
2014 ኣብ ፓልቶክ ደምበ መንእሰያት፡ ምእንቲ ሓድሽ ዓመት ፖለቲካ ንሎሚ ማለት ንግዜኡ ገዲፍና ብዛዕባ ኩልና
ንሕጎሰሎ ክንዛረብ ተባሂሉ ኣርእስቲ ክምረጽ ምስ ጀመረ፡ ንዮውሃንስ ጆኬር " እሞ በል ታሪኽ ስፖርት ጸወታ
ኵዕሶ እግሪ ኤርትራስ ከመይ ነበረ" ኣዘንትወልና ተባሂሉ፡ ኣብ'ቲ ገዛ ዝነበረ ከኣ ተሰማማዕሉ።ክቡር ሓውና
ሱሌማን ዓብደላ'ውን ኣብ'ቲ ጉዳይ ተሓዊስዎ፡ ብሓቂ ካብ ቆይቍ ፖለቲካ፡ ካልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ተኸፊቱ
ብዙሕ ተሞክሮታት ተዘሪቡ፡ ሕቶታት ቀሪቡ ብዝተኻእሎም መጠን ክምልስሉ ጽዒሮም። ኣነ ካብ'ቶም ሰማዕቲ ስለ
ዝነበርኩ ከኣ ደስ ኢሉኒ።

እወ፡ ታሪኽ ስፖርት ኤርትራ ብፍላይ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ፍትዉ ስፖርት ከም ምዃኑ መጠን ካብ'ቶም
ካልእ ብዙሓት ሰዓብትን ፈተውትን ዝረኸበ ክፋል ስፖርት'ዩ። ቅድድም ብሽክለታን፡ መኪናን'ውን ምስ ግዜ
ብፍላይ ደቂ ሃገር ምስ ተሓወስዎ ብዙሓት ስዓብቲ (ቲፎዞ) ዝነበሮ ብግምተይ እቲ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ካልእ
ስፖርት'ዩ። ብ1932 ዓ.ም ጣልያን ጥራሕ ዘዘውትርዎ ዝነበሩ ቅድድም ብሽክለታ ደቂ ኤርትራ'ውን ክሳተፍዎ ምስ
ጀመሩ ህዝብና ክስዕቦ ተራእየ። ቅድድም ብሽክለታ ይኹን ቅድድም መኪና ቅድሚ ቀትሪ ይካይድ ብምንባሩ ከኣ
ንመፍቐርቲ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ዝሰማማዕ ግዜ'ዩ ዝነበረ፡ ማለት ንግሆን ምሸትን ኣብ ስፖርት ዓለም ተሕልፎ ።
ንምዃኑ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ መጀመሪያ 70ታት እንተዘከርና ዳርጋ ካብ ሰኑይ ክሳብ ሰንበት ስፖርት ነይሩ።
ኣብ ግዜ ልምምድ ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ ቀ.ሃ.ስ፡ ኣብ ሜዳ ራስ ኣሉላ( ንእስቶይ ቺቸሮ)፡ ሜዳ ፎሮቢያ፡ ሜዳ
ቅዱስ በርናንዶስ፡ ሜዳ ላሳለ ገጀረት፡ ካብምቦኒ ወዘተ ነበረ። ብዙሓት ከኣ ኣብ ልምምድ ጋንታታት ዝካየደሉ ግዜ
ወኖም የውጽኡ ነበሩ።

ኤርትራ ካብ መጀመርያ 60ታት ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲ ብኵዕሶ ጸወታ እግሪ ዝሰልጠነት ሃገር
ብምንባራ ኣብ 1963 ድሕሪ ምፍራስ ፈደረሽን ኢትዮጵያ ተሸላሚት ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ ዝዀነትሉ ዓመት ካብ 7
ክሳብ 9 ተጻወቲ ዝነበሩ ደቂ ኤርትራውያን'ዮም ዝነበሩ።

ኣብ'ዚ ዝጽሕፎ ታሪኽ ገገለ ብግዜ፡ ብቦታ፡ ብኣስማት ጌጋ ክርከብ ይኽእል፡ እንተዀነ ነቲ ጌጋ ኣሪምካ፡ ነቲ
ዝጎደለ መሊእኻ፡ ታሪኽ ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ እንተወሓደ ንመጻኢ ወለዶ ክንትርኸሉ ንኽእል
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ዕድልን ዓብይ ኣጋጣምን'ዩ። እንተተኻኢሉ ከኣ ከም'ቲ ክቡር ሓውና ሉቻና ቫሳሎ ዝጸሓፎ መጽሓፍ ተሰኒዱ
ተሞክሮታት ክጸሓፍ ይከኣል።

ኣብ ቀዳማይ ክፋል ከም ዝጠቐስክዎ፡ ኣብ 70ታት ኮኾብ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ዝተሰመየ ሓውና የማነ የሴፍ
ከዕልል ዕድል ረኺበ'የ። የማነ ዮሴፍ ትሑት፡ ምቅሉል፡ ልዕሊ ኩሉ ከኣ ሓልፍነት ዝስምዖ ሰብ'ዩ። የማነ ዮሴፍ
ብዛዓብ ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ክሓቶ ፍቃደይና ምዃኑ ምስ መለሰለይ ኣ ዝቀረብኩሉ ሕቶ፡ ከም'ዚ ክብል
መለሰለይ " ስማዕ ኣንቶንዮ ኣነ ብዛዕብ ስፖርት ኩሉ ክዛረበካን ኩሉ ሕቶኻ ክምልስ ኣይትጸበ፡ ምኽንያቱ ሰባት
ከሕዝን፡ ሰባት ክወቕስ ስለ ዘይደሊ ብሓፈሽኡ ጥራሕ፡ ነቲ ኣብ ስፖርት ዘሎ ፈቕርን ህርፋን ህዝብናን ጥራሕ
ዘደዓዕስ ክንገብር ንፈትን በለ" ብሓቂ ሓላፍነት ዝመልኦ ወዲ ሃገር፡ ሓደ ኮኾብ ዝተሰመ ብጠባዩ ክሳብ ሕጂ ኮኾብ
የማነ ዮሴፍ ሓሳባቱ ተቀበልክዎ። ንምዃኑ እንተዘይተቀበልክዎ ብዝውሓደ እታ ዝነበረትኒ ምሕዝነት'ውን
ምቦዀረትኒ፡ ግን ተቀቢለዮ። ዝበሎ ኩሉ ከኣ ኣብ ቦትኡ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ከኣ ሙውቕ ሰልምታን ሕውነትን
ኣሎና። የማነ ዮሴፍ ስለምንታይ ብስም ስፖርት ኩሉ ክዛረበሉ ከም ዘየደለየ ብዙሕ ኣዕሊሉኒ፡ ግን ግዜኡ ምስ
ኣኸለ ዝዕለሉ'ዩ። እዚ ስለ ዝዀነ ከኣ ኣብ'ዚ ዝጥቀስ ኩሉ ንኩሉና ብሓባራዊ ረቋሒ ኣብ ስፖርት ንዘሎና ጠመትን
ፍቅርን ንምዝንታው'ምበር ካልእ ትርጉም የብሉን። ኣብ'ቲ ክቡራት ኣሕዋት ዝበልዎ ንምውሳኽ'ምበር ነቶም
ዝነበሩን ዝወዓሉ ንምኽሳስ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ግደታቶም ንምሕያል ዝኽርታቶም ንምስፋሕ እንተዘይኮይኑ።

ኣብ'ዚ ካልኣይ ክፋል ገገለ ስእሊ ክህልወናን ሓደ ሸነኽ፡ ነቲ ብቀጻሊ ንዝጽሓፍ ኣንባቢ መታን ክከታትሎ
ብዛዓብ ታሪኽ ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ገገለ ኣንፈት፡ መስርዕ፡ ዝህብ ክጽሕፍ እፈቱ። እዚ ሓባሪ ኣንፈት ከም
ኣብነት ጋንታት፡ ፍሉጣት ተጻወቲ፡ ዝኣመሰሉ ብጥቃስ ክጅምር እፈቱ።ብድሕሪኡ ኣብ'ቶ ከመይ ጀሚሩ ዝብል
ነተን ጋንታትን ፍሉጣት ሰባትን እንዳሰዃዕና ንምጽሓፍን ንምንባቡን ንምርዱእ ክቀልል።

ኣብ ኤርትራ ታሪኽ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ምስ ምምጻእ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጣልያን ዝተጀመረ ኮይኑ፡ ፖለቲካዊ
ባህርያት ጣልያን ዘንጸባርቀሉ'ውን እዩ ዝነበረ። ፋሽሽታዊ መንግስቲ መሶሊኒ ኣብ ጸለምቲ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣ
ኤርትራውያን ብፍላይ ዝነበሮ ኣረኣእያን ጠመተን ዓሌታውን ፈላላይ ቆርበትን ኣብ ስፖርት'ውን ስለ ዘንጸባረቕ፡
ኤርትራውያን ስም ጣልያን ሓቢሮም ከይጻወቱ ጥራሕ ከይኣክል፡ ሓቢሮም ግጥሚያ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ
ከይርእዩ'ውን ዝእግድን ብሕጊ ዝኽልክልን ነበረ። ኣብ መንጎ ክልተ ጋንታት ኣብ ዝካየድ ግጥም ጸዓዱ ዝኣትዉሉን
ማዕጾ፡ ኮፍ ዝብልሉ ቦታ ካብ'ቶም ኤርትራውያን ዝኣትውሉን ኮፍ ዝብልሉን ይፍለ ነበረ። ጣልያን ኣብ ኤርትራ
ጸለምቲ ክንቀሳቐስሉን ክኸድሉን ዘይብሎም ጎደናታት፡ መዘናግዒ ቦታታት ከም ቤት ሻሂን ቡንን ብሕጊ ፍሉጥ ከም
ዝነበረ ኣብ ታሪኽ መግዛእቲ ጣልያን ዝተፈልጠ ነበረ። በዚ መሰረት ከኣ ኣብ ዝተፈላልየ ንጥፈታት ዜጋታት
ኤርትራውያን በዚ ሕጊ መንግስቲ ጣልያን ዝካየድን ዝመሓደርን ኰነ።

ንሰብ ዝኸልከልካ እንተኸልከልካ፡ ብሕጊ'ውን ንምንብርካኹን እንተፈተንካ፡ ደቂ ሰባት ካብ ምሕሳብን፡
ንረብሓኦም ጠቕሞምን ካብ ምትግባሩ ዓዲ ስለ ዘይውዕሉ፡ ከይዱ ከይዱ እቲ ጸረ ሰፊሕ ህዝብን ሃገርን ዝቀውም
ሕግን ስርዓትን ውዒሉ ሓዲሩ ፈራስን ትርጕም ዘይብሉ'ዩን ዝኸውን።

ኤርትራውያን በቲ ዝረኣይዎ ምስ ጸዓዱ'ኳ እንተዘይገጠሙ፡ ብትሕዝትኦምን ዓቕሞን ከም መተዓብይትን
ደቂ ገዛውትን ብምጥርናፍ ኣብ'ቲ ኤርትራዊ ታሪኽ ስፖርት ንምብግጋስን ንምልዕዓልን ዓብይ ግደን ተራን ነበሮ።
እምበር ጣልያን ዓዲሙን ጠርኒፉን ወዲቡን ንዑ ተጻወቱ፡ ተለማመዱ፡ ተዓለሙ እንዳበለ ዘተባብዖም ከም
ዘይነበረን ብኣንጻሩ፡ ካብ ድሌታቶም ንምዅላፍ ይጽዕር ነበረ።

ብሙሉእ ድሌትን ባህግን መንእሰያት ኤርትራውያን ዝተመስረታ ጋንታታት ደቀ'ባት ኤርትራ'ውን እንተዀነ
ኢድ ጸዓዱ ዝነበሮን፡ ብዝተፈላልየ ሸነኻቱ ድሩት ንኽግበርዎ ዝጽዕሩ ብምንባሮም፡ ኣብ መወዳእታ ነተን ጋንታት
እንተዀነ ባዕላቶም ስም ዘውጽኡለንን ዘፍቀዱለንን ኮይነን ተሰርዓ። ኤርትራውያን ክሳብ'ቲ ደረጃ ምምስራት ጋንታ
ዝበጽሑ ብጨርቒ ኵዕሶ እንዳሰርሑ ባዕሎም ዘማዕበልዎን፡ ዝተለማመድዎ ንኣቃልቦ ጣልያን ከይሰሓበ
ኣይተረፈን። ነቲ ዝዓቢ ዝነበረ ኤርትራዊ ስፖርት ኵዕሶ እግሪ ንምድራቱ ከኣ ፡ ነተን ጋንታታት ጣልያን ባዕሎም
ክሰምይወን፡ ብከመይ ይጻወታ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ቁኡጽር ብምእታው ኣዳኺሞም ንምዝራገንን ንምፍንጠሐን
ዝዓለመ መደባት'ኳ እንተነበረ፡ እቲ ክቱር ፍቕርን ስምዒትን ንድሌት ኤርትራውያን ንድሕሪ ክመልሶ ኣይከኣለን።
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ድሒረን ዝመጻ ጋንታታት ደቂ'ባት ኤርትራ'ውን ነበራ፡ እዘን ጋንታታት ደቀ'ባት ኤርትራ ኣብ
ሓድሓደን'ምበር ምስ ጣልያን ክወዳደራን ክጋጠማን ዝህብ ወይ ዝፈቅድ ዕድል ኣይነበረንን። ብተመሳሳሊ
ዝለማምዳሉን ዝጋጠማሉን ሜዳ እንተዀነ ጣልያን ብዝፈቐድዎ'ምበር ባዕላተን ብዝመደብኦን ዝወሰንኦ ግዜን ቦታ
ከም ዘይነበረ ይግለጽ። ተግባራት ጣልያን ንተባላሕነትን ድሌትን መንእሰያት ኤርትራ ከምዕብልን ከይዓብን ሓሊዅ
ሒዝዎ ነበረ።

 (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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