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ብመሰረት'ቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝጠቐስክዎ ኣውራ ምንጪ ታሪኽ ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ
መዓስን ብኸመይን ጀሚሩ፡ ክንፈልጦ ዘገድሰናን ዘድልየናን ምኽንያታት ኣዝዮም ብዙሓት ረቋሒታት ኣለዉ።
ከም'ቲ ቅድም ክብል ዝጠቀስክዎ፡ ኣብ ቤተ ትምህርቲ ዝወሃበና ዝነበረ ፍልጠት ስፖርት ንጥዕና፡ ስርዑን ሓያልን
ኣካል መንእሰያት ምህናጽ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ ህዝብናን ብሓፈሻ፡ ኣብ ሂወት መንእሰያት ከኣ ብፍላይ ዓብይ
ኣስተዋጽኦ ዝነበሮ፡ ፍቅሪ፡ ስኒት፡ ስነ ምግባር፡ ምሕዝነት፡ ሓጎስ ዝፈጠረ፡ ኣካል ኣገዳሲ ባህሊ መንእሰያት፡
ጸኒሑ'ውን ብኣቦታት ዝተደገፈን ዝተሓገዘን ዓብይ ሓያል ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ደሚቍ ዝተራእየ፡ ኣብ
መፋርቕ 70ታታት ንዝለዓለ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ብሒቱ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮነ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን መዛረቢ
ዝነበረ ኩሉንተናዊ መዳያት ቆላሕታ ዝረኽበ፡ ስሓብን ማእከል ኩሉ ዓይነት ስፖርት፡ ስፖርታዊ መቀይሮ ጸኒሓዊ
ወይ ልምዳዊ ባህሊ ብምንባሩ'ዩ።

ንእግረ መንገደይ ግን ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ዝረሳዕኽወን ሜዳታት መጻወቲ ኵዕሶ እግሪ ከም በነቮሌንት
(ማድራሳ)፡ ማሕበር ሃዋርያትን ኣብ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ፡ ከምኡ ቤት ትምህርቲ ወንጌላዊት ገዛ ከኒሻ፡ ፍኖተ ብርሃን
ደፖዚቶ፡ 35ኛ ገጀረት፡ ከም ዝነበራ፡ ክጠቕስ እፈቱ። ብንእሽቶይ ምስ ዓበይቲ ኣሕዋተይን ደቂ ገዛውትናን ግጥም
ክንርኢ ንመጀመሪያ ግዜ ዝበጻሕክወን ስሩዕ ጸወታት ኵዕሶ እግሪ ዝካየደልን ካብ ዝነበራ በነቮሌንት (ማድራሳ)፡
ማሕበር ሃዋርያትን ኣብ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ካብ'ተን ሜዳታት ኣስመራ እየን።

ብግዜ ምምሕዳር መንግስቲ ጣልያን፡ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኣብ ኤርትራ ብኸመይ ጀሚሩ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ
ዝገብሮ ከም ዝተጠቕሰ ኣገዳሲ ኮይኑ፡ ከም'ቲ ታሪኽን ከምኡ'ውን ብዙሓት ካብ'ቶም ዓበይቲ ኣቦታትናን ኣሓዋትናን
ዝዝክርዎን ፡ ብፍላይ ሰሎሙን ወዲ ፖሊስ ኣብ መጀመርታ መደብ ቃል መሕተት ምስ ናዝ ክብሎ ዝፈተነ'ዩ።
ብዘይክኡ ኣቦና ዓይኖም ሃብተማርያ ካብ'ቶም ቀዳሞት ዳያኑ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ዝነበሩ፡ ቅድሚኡ'ውን ከም
ተጻዋታይ ጋንታ ቀይሕ መስቀል ሰኒታ፡ ሓውና ሃይለ ወልደገብርኤል ፎቶ ኣዝዩ ዝተቀራረበን ዝሰማማዕን'ዩ ኣፈ
ታሪኽ ኣሎ። ነዚ ኣፈ ታሪኽ ብፍሉይ ሰኒዱ ዝጸሓፈ፡ ደራሲ ይስሓቕ ዮሴፍ ብፍሉይ እዋን ኣብ መጽሔት ስፖርት
ዘውጽኦ ዳርጋ ነቲ ንሕና ክንፈልጦ እንደሊ ታሪኽ ኣጀማምራ ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኣብ ኤርትራ ኣውንታዊ
ኣንፈት ዝሕብር፡ መሰረት ኣፍልጦ ዘራጕድ እዩ።

ጣልያን ካብ 1882/1887 ዓም ንኤርትራ ወሪሮም ምስ ሓዝዋ፡ በብግዜኡ ብመራኽብ እንዳጸዓኑ እዚ ዘይብሃል
ብዝሒ ሰራዊት ብወደብ ባጽዕ ንኤርትራ ከገዓዕዙ ጀመሩ። 1887 21 ጥሪ ጀነራል ሳሌታ ዝመርሖ ሰራዊት ቀስ
እንዳበለ ድሕሪ ኵናት ዶግዓሊ ንከረንን ኣስመራን ዘቋመተ ጣልያን ግዝኣተ ዘስፋሕፋሓትሉ እዋን ነበረ። ጣልያን
ተዋጋእቲ ሰራዊት ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ኣብ ዝተፈላልየ ዓውደ ስርሓትን ሞያን ኣፍልጦ ዘለዎም ዜጋታቱ ኣኽቲቱ
ብምንባሩ፡ እቶም ምሁራትን ወይ ሰብ ሞያን በብዓውደ ትምህርቶምን ፍልጠቶምን ኣብ'ቲ ንዕለቱ ተጀሚሩ ዝነበረ
ስርሓት መራኸቢ መስመራት ጽርግያ፡ መስመር ሓዲድ ( መንገዲ ባቡር ) መዕርፎ ነፈርትን ንምህንጽ ዝተሓንጸጸ
መደባት ክሳተፉን፡ ነቲ ስርሓት ከማእክሉን ተራእዩ።
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እዚ ውጥንን መደባትን ጣልያን ንታሪኽ ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ክዓቢ ዕድል ዝሃበ ነበረ። ትከታትሉኒ
ክትህልዉ ተስፋይ እገብር፡ ግን ሕጂ መታን ኣብ ስፖርት መዳይ ከነድህብ ነቲ ኩሉ ፖለቲካውን ወታሃደራውን
ተርኽቦ ብሕጽር ዝበለ መገለጺ ዘኪርና እንዳሰግርና ክንኸዶ'ና። ምኽንያቱ ነቲ ምዕባለ ስፖርት መሰረቱን
ኣመጻጽእኡ ክንገልጾ ክጥዕምን ክቀልልን።

ሰራዊት ጣልያን ይኹን ሲቪላዊ በዓል ሞያ፡
ጸራባይ ይኹን ነጋዳይ ብኩሉ መዳይ ኣብ ኤርትራ ኣብ
ዝተዋፈረሉ ተኣኪቦም ኣብ ፍሉይ ቦታታት ክሰፍሩ
ጀመሩ ። እዚ ማለት ጣልያን ዝሰፍርሉ ቦታታት ፍሉይ
ነበረ። ምስ'ቲ ዕብየት ስርሓት ብዙሓት ሓረስቶት
ንከተማታት ኣትዮም ስርሓት ክደልዩ ዝጀመርሉ ግዜ ከኣ
ነበረ።

ሎሚ'ውን እንተዀነ እተን ጣልያን ዝደኮነን
ዞባታት በቲ እዋኑ ዝተዋህበን ስም ንጽወዐን ዘለና

ከባቢታት'የን። ከም ኣብነት እንተን ፍሉጣት፡ ፎርቶ፡ ዶፖዚቶ፡ ጣባ ጀነራል፡ ኣብ ሓዝሓዝ ጥራሕ ( ቸንትሮ፡
ማርካቶ፡ድጓና፡ኣዙሮ፡ ኣጂፕ፡ ትራፊኽ) ፡ ገዛ ዛብጥያ፡ ሰኒታ፡፡ ኣብ ቤት ምኻእ ከም ቪላጆ ጀንዮ፡ ፐራዲዞ፡ ስኮላ
ቪተርዮ ወዘተ ወታሃደራት ጣልያን ዝሰፍርዎ ዝነበሩ ኣሰር ክሳብ ሕጂ ዘሎ'ዩ።

እዚ ዝጠቐስክዎ ቦታት እንታይ ንምባል'ዩ ፡ ኣብ'ቲ ከባቢ ስርሓት ዝረኸቡን ስራሕ ዘጣይቍን ዝነበሩ
ደቂ'ባት ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ክሰፍሩ ጀሚሮም ምንባሮም ንምሕባር'ዩ ( ብጌጋ ከይትርጎም ከም ዓድታት ኣርባዕተ
ኣስመራ፡ ገጀረት፡ ቤት ምኻእን፡ ጎዳይፍን ነባሮ ደቀ'ባት'ዮም)። ብምኽንያት ማስተር ፕላን ኣስመራ ክግዕዙ
ዝተገደዱ ከኣ ደቂ እዘን ዓድታት ነበሩ።

እቶም ወታሃደራት ይኹን ሲቪል ጣልያንናውያን ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ካብ ዘዘውትርዎ ዝነበሩ ስፖርት ኵዕሶ
እግሪ ስለ ዝነበረ፡ እቶም ደቂ ኤርትራ'ውን በዚ መሰረት ነቶም ጸዓዱ ርእዮም ብዓቕሞም ስፖርት የካይዱ ነበሩ።
እዚ ኮይኑ ግን ደቂ'ባት ኤርትራ ስሩዕ ዝዀነ ኣካይዳ ኣይነበሮም። እቲ ድሌቶምን ሃንቀውታኦምን ግን ንኩሉ ነቲ
ተደላይነት ዝነበሮ ነገራዊ ገንዘባዊ ትሕዝቶ ዘማልእ ኣይነበረን። በቲ ድሩትን ውሱን ዓቕሞም ብልዑል ሞራላውን
ደገፋት ገዛእ ርእሶምን ሓድሕድ ምትሕብባሮምን፡ ንድኽመታት ስዒሮም ክሳብ ጣልያን ቆላሕታ ዝገብሩሉ ጸወታት
ኵዕሶ እግሪ ኣብ ክሊ ደቅ'ባት ማዕበለ።

ትሕዝቶታት ካብ መባእታዊ ተደላይነት ዘለዎ ከም ዝኽደንዎ ማሊያ ጀሚርካ፡ ጫማ፡ ኵዕሶ ፡ ሜዳ
መለማመድን ንግጥሚያን፡ ዳኛታት፡ ኣሰልጠንቲ ኣይነበርዎምን። ሓንቲ ጋንታ ከኣ እዚ ኩሉ ነገር ደጋፍትን
እንተጎዲልዋ ከጋጥማ ዝኽእል ሽግር ፍሉጥ እንዳዀነ፡ ኤርትራውያን ብክቱር ስፖርታዊ ድሌትን ስምዒትን
ብጸወትኦም ኣዝዮም ማዕበሉ፡ እዚ ከኣ ካብ ሓያል ድሌት ዝተበገሰ ነበረ።

ጣልያን ነቲ በብግዜኡ ዝርእይዎ ዝነበሩ ዕብየትን ክእለትን ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ደቀ'ባት በሃግዎን ደለይዎን።
ነቲ ዝነጽግዎን ዝንዕቅዎን ዝነበሩ ከኣ ክቀርብዎን ክፈትዎን ጀመሩ።

ብ1900 መጀመሪያ ቀዳማያ ዙርያ ፡
ብ1902 ካልኣይ ዙርያ ፡
ብ1908 ሳልሳይ ዙርያ

ምምላስ ደቀ'ባት ኤርትራ ማለት እቶም ንሊብያ( ትርቡሊ) መቕድሾ ሶማልያ ብመንግስቲ ጣልያን
ተዓስኪሮም ወፊሮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ንዓዶም ዝተመለስሉ ዓመታት ስለ ዝነበረ፡ እሞ ንዓዶም ተመሊሶም
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ብማሕረስ ክነብሩ ዘይኮነስ፡ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ተዋፊሮም ሂወት( ናብራ) ክምስርቱ ግድነት ስለ ዝዀኖም ገገለ
በቲ ጣልያን ዝሰለዓሎም ደሞዝ፡ ገገለን ከኣ እንዳሰርሑ ክናበሩ ኣብ ኣስመራ ተረፉ፡ መብዛሕትኦም።

እዞም ብዕስክርና ይኹን ኣብ'ተን ቆይመን ዝነበራ ንኣሽቱ ቤት ዕዮታት እንዳሰርሑ ክነብሩ ዝመደቡ ደቂ'ባት
፡ ኣብ ኣስመራ ተሪፎም ናብርኦም ክመርሑ ጀመሩ። እምበርከስ እቶም ቀዳሞት ወለዶ ስፖርታውያን ኤርትራ
ንሳቶም ነበሩ፡ እቶም ዝወለድዎም ከኣ ነቲ ስፖርት ብዝማዕበለ ቀጸልዎ። እተን ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝጠቐስክወን
ጋንታታት ከኣ ንሳቶም ዝመስረትወን ዝነበራ'የን።(ካልኣይ ክፋል ረአ)

http://www.gereger.com/data/media/QX9ej1rEd.pdf  ወይ
http://snitna.com/articles/20160424_history_of_Eritrean_Football_by_Antonio_Tesfay_part-2.pdf

 ክርከብ ይኽእል።

ጣልያን ንደቀ'ባት ኤርትራ ኣብ ዕስክርናን፡ ስርሓት ጽርግያን ህንጻን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ቋንቋ ጣልያን ተማሂሮም
ንክትርጉሙ ክሳብ ሳልሳይ ራብዓይ ክፍሊ ክምህርዎምም ስለ ዝነበሮም፡ እቶም ቀዳሞት ከም ተርጎምቲ ዝተማህሩ፡
ካልእ ብዙሕ ኣብ ሂወቶም ዝቀሰምዎ ንከተማዊ ሂወት ደቀ'ባት ኤርትራ ዘማዕበሎ ዝነበረ'ዩ ክበሃል ዘይከኣል
ኣይኮነን። ከም ኣብነት ንባዕሉ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኵዕሶ።

ከም'ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕስ ደቀ'ባት ኤርትራ ንከተማ ኣስመራን፡ ኣብ'ተን ሓውሲ ከታማታት ክውሕዙ
ጀመሩ። ኣስመራ፡ ባጽዕ፡ሰገነይት፡ ከረን፡ ደምሓረ፡ መንደፈራ፡ ዝኣመሰላ ከተማታት ኣብ'ቲ ክሊ ጣልያን ዝርከብዎ
መንበሪ፡ ኤርትራውያን'ውን ስለ ዝነበሩ ኣብ መንጎ ጣልያን ዝካየድ ዝነበረ ውድድራትን ግጥምያን፡ ኣብ ስፖርታዊ
ሸነኽ ንጸወታ ኵዕሶ እግሪ ብምርኣይን ብምዕዛብን ፈተውዎን ሰዓብዎን። ካብ'ቲ ገገለ ጣልያን ዘዝውትርዎ ዝነበሩ
ስፖርት ከኣ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ማዕበለ፡ ብኡ መሰረት ጋንታታት ደቅ'ባት ኤርትራ፡ ምንጭን ተካእቲ ዓበይቲ
ጋንታታት ኮይነን ፡ ተጻወቲ ዝፈርዩለን ዝነበራ...

ከተሓሕዘኩም ክብል ቅሩብ ንቅድሚት ከይደ ስለ ዘለኹ፡ ንድሕሪ ክመልሰኩም፡ ምስ'ቲ ምስፍሕፋሕ ግዝኣት
ጣልያን ዜጋታት ጣልያን'ውን ገገለ ብመንግስታዊ ገገለ ብግላዊ ንግዳዊ ይኹን ካልእ ስርሓት ኣብ መላእ ኤርትራ
ፋሕ ኢሎም  ሰፈሩ። ይኹን'ምበር ከተማ ኣስመራ ማእከለይትን መራኸቢት ብዙሓት ስለ ዝነበረት ኩሉ ስሕበት
ኣብ ኣስመራ ኮይኑ። ኣብ ኣስመራ ብቀሊሉ ክርከብ ዝኽእል ነገራት መሳለጢ መራኸቢ ይበዝሕ ስለ ዝነበረ እቲ
ኮምፓስን ሰሓቢ ቆላሕታ ኣስመራ ኮነት። ኣብነታት እዚ ዝስዕብ ዓመተ ምህረት ምቅይያራት ተራእየ።
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ዜጋታት ጣልያን ማስተር ወይ ጠቕላሊ መደብ ህንጻ ኣስመራ ምስ ሓንጸጹ ነቶም ኩሎም ኣብ'ዚ ሎሚ ማርካቶ፡
ማእከል ከተማ ክሳብ ሆስፒታል መካነ ገነትን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ህዝቢ ብኣስገዳድ ንወሰን ክሰፍሩ ገብርዎም።
ይኹን ደኣ'ምበር ደቀ'ባት ኤርትራ ካብ'ቲ ዝተዋህቦም ቦታታት እንዳተመላለሱ እንዳሰርሑ ናብርኦም ይናብዩ ደቆም
የዕብዩ  ነበሩ።

ኣብ 1933 ዓ.ም ጣልያን ነተን ዝተጠቕሳ 8 ጋንታት ደቀ'ባት ኤርትራ ውድድራት ግጥም ከካይዳን ስለ
ዝፈቀዱለን ዝሓሸ ዕድል ተረኽበ። ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ብጽሑፍ ምልክታ ከትቅርብን ፍቃድ ክትሓትት ከም ዘለዋ
ተገብረ'ሞ፡ ኩለን ንፍቃድ መመልከቲ ሰነድ ኣቅረባ፡ ብዕሊ ከኣ ከም ፍሉጣት ጋንታ ተመዝጊበን ተኣሚኑለንን
ጸወታ ጀመራ።

ምስ'ቲ ጣልያን ዘውጽኦ ድሩት ሕጊ ስፖርት፡ ካብ'ተን ዝተጠቕሳ ከባቢታት ፍሉጣት ወይ ኣብ'ቲ ግዜኦም
ዝነበሩ ውሩያት ተጻወቲ ኵዕሶ እግሪ ክፈሪዩ ከኣሉ። ካብ 1902 ኣትሒዙ ክሳብ እቲ ጣልያን ንዳግማይ ወራር ዓድዋ
ዘካይድ ከኣ ኵዕሶ ጸዋታ እግሪ ብመጠኑ ዝማዕበለ ስፖርት ኮይኑ ቀጸለ። ብዙሕ ኣይጸንሐን ከኣ ድሕሪ 2 ዓመት
ኵናት ጀመረ። (ንምዝኽኻር)

1896 1 መጋቢት ጣልያን ኣብ ዓድዋ ዝተሳዕረሉ ቀዳማይ ወራር'ዩ።

1935 3 ጥቅምቲ ዳግማይ ወራር ዓድዋ 'ዩ።

እምበኣር 1935 ዓ.ም ኩሉ ስርሓት፡ ምስ'ቲ ወራር፡ ኵናት ወረ ኵናት ንጥፈታት ስፖርት ኵዕሶ እግሪ ዛሕቲሉ
ነበረ። ጣልያን ተዓዊቱ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተወ ግን፡ ድሕሪ 1936 ወርሒ ግንቦት ምዃኑ'ዩ ኣብ ኤርትራ
ዳግማይ ንጥፈታት ስፖርት ተበራበረ። እተን ቅድሚ ወራር 3 ጥቅምቲ 1935 ጠጠው ኢለን ዝነበራ ጋንታታት ከም
ሓድሽ ተፈቂዱለን ጸወተንአን ጀመራ። እዚ ኮይኑ ከም'ቲ ቅድም ዝጠቐስክዎ ሕጂ'ውን እንተዀነ ፍቃድ ጥራሕ'ዩ
ተረኺቡ'ምበር፡ ገና ኩሉ ዘማልኤ ዓለምቲ፡ ደያኑ፡ መጻወቲ ሜዳ ይኹን ትሪቡና ኣይነበረን።

 (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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