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እምበኣር 1935 ዓ.ም ኩሉ ስርሓትን ድምር ንጥፈታት ስፖርትን፡ ምስ'ቲ ወራር፡ ኵናት ወረ ኵናት ስፖርት
ኵዕሶ እግሪ'ውን ዛሕቲሉ ነበረ። ጣልያን ተዓዊቱ 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። ........... ኣብ ዝብል ሳልሳይ ክፋል ደምዲምና ነበርና....

ኣብ ሃገርና ብልምዲ ንኤውሮጳያውያን ጸዓዱ'ና ንብሎም። ኣብ ግዜ መግዛእቲ መንግስቲ ጣልያን ዝጀመረ
ተርእዮን መግለጽን ሓደ ሸነኽ ብልምዲ፡ በቲ ጣልያን ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ፈላልዪ ቆርበትን ዓሌትን ተግባራት ከኣ
ካልኣይ ሸነኽ ንሰባት ብሕብሪ ቆርበቶም ብምጽዋዕ ዝውቱር ነበረ። በዚ ምኽንያት ከኣ ጋንታታ ጸዓዱን ጸለምትን
ተባሂሉ ይጥቀስ እዩ። ብፖለቲካዊ ኣዘራርባ ግን ገዛእትን ደቀ'ባትን ተባሂሉ ይግለጽ። በዚ ምኽንያት ከኣ እቲ
ጸለምትን ጸዓዱ ዝብል መግለጺ ብዙሕ ስሓቢ ወይ ተመራጺ ዝዀነ መግለጺ ኣይኮነን። ከመይስ ጸዓዱን ጸለምትን
ንኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ህዝቢ ዝገልጽ'ውን እዩ። ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛረብ ወይ ክንጽሕፍ ከሎና መግዛእቲ
ጣልያንን፡ ደቀ'ባት ኤርትራ እንተበልና ንጹርን ብዛዓብ ምንታይ ንዛረብ ምህላውና'ውን ብቀጥታ ዘምልክት'ዩ፡ እቲ
ሕብሪ ቆርበትና ኣብ ቦትኡ እንዳሀለወ ማለት'ዩ።

ጣልያን ወታሃደራት ይኹኑ ሲቪል በብዝነበርዎ፡ ኣብ ከትማ ኣስመራ ይኹን ኣብ'ተን ሓውሲ ከተማታት
ኤርትራ መነባብሮ የጣጥሑ ስለ ዝነበሩ፡ ምስኡ ብዝተኣሳሰረ ጋንታት መስሪቶም ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ፡
ጣልያን ጥራሕ ዝኣባላተን ጋንታት'ውን መስሪቶም ይጻአቱን ይወዳደሩን።

1. ጋንታ ኤርትራ

2. ጋንታ ኣስመራ
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3. ጋንታ ጋልያኖ

4. ጋንታ ገጀረት

5. ጋንታ ደቀምሓረ

6. ጋንታ ከረን

እዘን ጋንታት ብውሑድ ዝፍለጣ ኮይነን ዘይተመዝገባ ብምሕዝነት ተኣኻኺቦም ኣብ ዝጠዓሞም ተራኺቦም
ዝጻወቱ ጋንታታት ከም ዝነበራ ይግለጽ። ብሓፈሽኡ ንጥፈታት ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ ኤርትራ ንምግላጽ'ዩ።

ኣብ'ቲ ካልኣይ መድረኽ፡ ድሕሪ ወራር ጣልያን ንኢትዮጵያ መንፈስ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ተበራቢሩ፡ እቶም
ጣልያን ዜጋታት'ውን ቆላሕታ ክገብርሉ ጀመሩ። ቆላሕታ ጣልያን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ'ቲ ሕብረተ ሰብ ብዛዓብ ጸወታ
ኵዕሶ እግሪ ድሌት እንዳዓበየን እንዳሰፍሐን ምስ መጸ መዓልታዊ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ። ኣብ'ዚ ከይጠቀስክዎ
ክሓልፍ ዘይደሊ ምስ'ዚ ተፈላጥነት ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ሰዓብቲ ወይ ደገፍቲ ጋንታት (ቲፎዞታት) ዓብይ
ግደ ስለ ዝነበሮም፡ እቲ ውድድራትን ድሌትን ብሓንሳብ ክብ ክብል ከኣለ።

 ደቀ'ባት ኤርትራ ኣብ'ቲ ዓይነት ጸወታ'ምበር ብዝምባለን ወገን ገዛይ ወዲ ገዛውተይ ዝብሃል ስለ ዘይነበረ፡
ዝካይድ ግጥሚያታት ብጽቡቕ ስፖርታዊ መንፈስ፡ ብሕውነታዊ ኣቀራርባ ይፍጸም ነበረ። ከም ኣብነት ክጥቀስ
ዝኽእል ደቀ'ባት ቲፎዞ ጣልያን ኮይኖም ዝዕዘብሉ ከም ዝነበሩ ሓደ ምኽንያት ኣቦታቶም ዝሰርሕሉን ወይ በቲ
ዝተዓስከርሉ ኣሃዱ ምኽንያት ስፖርታዊ ፍቅሪ ደገፍቲ ይዀኑ ነበሩ። እዚ ከኣ ኣብ ውሽጢ ደቀ'ባት ብዙሕ ጽልእን
እምባጋሮን ዘጋጠመሉ ኣይነበረን።

ኣብ'ዚ ግዜያት'ዚ ስፖርት ንክልቲኡ ሸነኽ ብጣልያንን ደቀ'ባትን ኣዝዩ ማዕቢሉ ሰዓብቲ ስለ ዝረኽበ፡ጣልያን
ምስ ደቀ'ባት ኤርትራ ግጥሚያ ክገብሩ ይሓስቡ'ሞ ካብ'ተ ብዙሓት ጋንታት ደቀ'ባት ብዝተዋጽኡ( ሕሪይራይ)
ጋንታ መስሪቶም ምስ ጣልያን ክገጥሙ ዕድል ክወሃቦም ሓሳብ ቀሪቡ። ይኹን'ምበር ካብ 1933 ክሳብ 1936 ገገለ
ሓደስቲ ጋንታት ደቅ'ባት ተቀልቐላ።

1. ጋንታ ኬኪያ ፕሻ

2. ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ

3. ጋንታ ሂላል

4. ጋንታ ራዲዮ መሪና

5. ጋንታ ባጡቕ

6. ጋንታ መረብ፡  ጸኒሕ ኣብ ዝመጽእ ክፋል ከም ዝገልጾ ካልኦት'ውን ድሒረን ዝተመስረታ ጋንታት ከም ነበራ
ክሕብር እፈቱ።

ጋንታታት ደቀባት ኤርትራ ቁጽረን ወሲኹ፡ ክእለተን ተማሓይሹ ዓቕሚ ገንዘብን ነገራዊ ትሕዝቶን ግን
ዝተመሓየሸ ወይ ዝተቐየረ ኣይነበረን። ኩለን ጋንታት ከኣ ኣብ'ቲ ብሜዳ ደቀ'ባት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጎላጕል ስኮላ
ቪተርዮ  ኣብ'ቲ ሜዳ ንግዝተ ሳባ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ተራኺቦም ግጥማቶም የካይዱ ነበሩ። ጸኒሑ ግን ከም'ቲ
ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ዝጠቐስክዎ ምስ ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ ሜዳ መጻወቲ ኵዕሶ እግሪ ተሃንጸ። እዚ ህንጻ
ሜዳ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ምልክት ስልጣነን ዕብየት ስፖርት ኣብ ኤርትራ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ሓደ መርኣያ
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ምንባሩ ዝሕብር'ዩ። ጋንታታት ደቀ'ባት ብዝገብርኦ ጻዕርን ዘይሕለል ቃልሲ፡ ኣብ'ቲ ጣልያን ዝጻወትሉ ሜዳ ቺቼሮ
ክጻወታ'ውን ተፈቀደለን። እንተዀነ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ግጥሚያታት ውድድር ክነሱ ምሕዝነታዊ ጸወታ ዘምስሎ
ሓልዮት ፍቅሪ ሓድሕድ ኣብ መንጎ ጋንታታት ደቀ'ባት ይረአ ብምንባሩ ንተዓዘብቲ ብዙሕ ዝስሕብ ጸወታ
ኣይነበረን፡ ክሕመ ከኣ ጀመረ። እቲ ብቕዓትን ድሌትን ግን ኣብ ቦትኡ ነበረ። ብኣንጻሩ'ኳ ደኣ ሓሊዮት ምትብባዕ፡
ብትሕግጋዝ እንዳማዕበለ መጸ።

ነጥቢ መቐይሮ ኤርትራዊ ታሪኽ ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ዝጀመረሉ፡ ጣልያን ንጸወታ ደቀ'ባት ፡ ክእለትን
ኣብ ኵዕሶ ዝነበሮም ምልከት ተዓዚቦም ሰሓቢ ምዃኑ ምስ ረኣዩ፡ ኣብ ምንጎኦም ሓደ ሓደ ምሕዝነታዊ ጸወታ
ክኻይድ መጽናዕቲ ገበሩ። ካብ'ተን ቀዳሞትን ዳሕረዎትን ጋንታት ደቀ'ባት ኤርትራ ብዝተዋጽአት ሕርይቲ ጋንታ
ደቀባት ቆመት'ሞ ምስ ጣልያን ገጠመት። ጋንታ ደቀ'ባት ኤርትራ (2-1) ንጣልያን ሰዓረታ። ይኹን'ምበር ጣልያን
ንስዕረቶም ብፍጹም ስለ ዘይተቀበልዎ፡ ምቅባል ኣብዮም ነቲ ግጥሚያ ክዝርግዎን ክስርዝዎ ብዙሕ ፈተንን
ዕግርግርን ፈጠሩ። ጣልያን ከም ዝሓሰብዎ ስለ ዘይተፈጸም ብዙሕ ጕሃዪ።

ጋንታ ደቀ'ባት ኣብ ልዕሊ ጋንታ ጣልያን ብዘመዝገበቶ ዓወት፡ ፍናን ኤርትራውያን ሰማይ ዓረገ። ስምዒታት
ገንፈለ፡ ነቲ ኣብ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ዝተነፈጎም መሰላት ኣብ ስፖርት ኣድምዕሉ። ኤርትራውያን ከኣ
ንዓወቶም ክዕቅቡን ክኸላኸሉን ኣብ ሓደ ተጠርነፉ። ጋንታ ጣልያን ንካልኣይ ግዜ ምስ ደቀ'ባት ኤርትራ ግጥም
ንኽካየድ መደብ ሓንጸጻ ይኹን'ምበር ደቀ'ባት ኤርትራ ነቲ ዕድመን ጸዋዒትን ከም'ቲ ኣብ መጀመሪያ ብግርህናን
ክፉት ልቢ ዝቀረብዎ ዕድመ ምሕዝነታዊ ጸወታ ኣይነበረን። ሕንሕነ ጣልያን ኣብ ቦታ ስራሕ ይኹን ኣብ ካልእ
ከይወርዶም ዝሰግኡ ግን ውሑዳት ኣይነበሩን። እዚ ጉዳይ ጸወታ ኣብ ምንጎ ጣልያንን ደቀ'ባት ኤርትራ መዘዙ
እንዳዓበይን እንዳሰፍሐን ብዝኸደሉ መጠን ደቀ'ባት ኤርትራ ከኣ ብዝከኣሎምን፡ ዓቕሞም ብዘፍቅዶ ኣብ ጸወታ
ኵዕሶ እግሪ ክምህ ዘይብል ልክዕ ከም'ቶም ጣልያን ቅሩብነት ብቕዓት ኣርኣዩ። እዚ ብቕዓት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ
ንገገለ ጣልያን ከሕርቆም እንከሎ፡ ንገገለ ስምዒት ስፖርትን ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ዝነበሮም ከኣ ማረኾምን ሰሓቦምን
ደኣ። ጸገግም ንፍታሕ ገገለ ሓደሽቲ ሓሳባት ክመጽእ ጀመረ፡ ጣልያን ን'ተን ጋንታታ ደቀ'ባት ኤርትራ ንምቁጽጻር
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ዜጋታት ጣልያን ሰኵዖም ከጻውቱ'ሞ እቲ ጸወታ ሓባራዊ ክኸውን፡ እዚ ማለት ከኣ ኣብ
ሞንጎ ጣልያንን ደቀ'ባት ኤርትራ ሰዓርን ተሳዕርን ዘይብሉን ንሳቶም ብዝቆጻጸርዎ መንገዲ ክኸደሎም ፈተኑ። እዚ
ሓሳብ'ውን ከም'ቲ ልዕል ክብል ዝጠቐስክዎ ኣብ መንጎ ኣፍቀርቲ ስፖርትን ምምሕዳርን ክልተ ዝተፈላልየ ኣረዳድኣ
ዝነበሮ ኮይኑ፡ ኣብ መወዳእታ በቶም ሓያላት ገበርትን ሓደግትን ብድሌት ጣልያን ተወሰነ፡ ከምኡ ከኣ ተገብረ።
ተጻወቲ ምትሕውዋስ ጥራሕ ዘይኮነ ኣሰልጠንቲ'ውን ጣልያን ክዀኑ ፈተነታት ተኻየደ። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ኤርትራዊ
ዝብል መንፈስን ስምዒትን ምስ'ቲ ስፖርት ተተሓሒዙ ክዓዅኽስ ጀመረ። እዚ ኤርትራዊ ስፖርት ክዓብየሉ
ዝጀመረ ኣብ መጽሔት  ካብ
ዝተጠቕሰ ገገለ ከም'ዚ ዝስዕብ ይብል.....

1. ኣቶ ተሻግር

2. ኣቶ ገብረኣብ ወልደዮውሃንስ

3. ኣቶ ዓይኒኣለም ሰሎሙን
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1. ኣብርሃ ሃብተጋብር  (ኣብርሃ ቲኖ ፍሉጥ ሓልው ማዕጾ)

2. መንገሻ ደብሩ

3. ታረቀ ከፈላ

4. ማሞ ወልደስላሴ

5. ኣርኣያ ስብሃቱ

6. ስዩም ካሕሳይ

7. ቢያድገው ቀሺ ግርማጽዮን

8. መኰነን ወልደዮሃንስ ሓው

  (ንኣቶ ገብረኣብ ወልድዮውሃንስ

   ጋንታ ሳቮያ)

9. እምባየ ይፍጠር

10.  ኣስመላሽ ኣይሙት

11.  ወልዱ ወልደሚካኤል

12.  ገብረመስቀል ዘይሎ

13.  ዓንደ ባህልቢ

14.  ኣብርሃም ደበሳይ (ሞቶሪኖ)

1. ምስግና ገብረእዝጊ ( ኣቦ ሓርበኛ ስውእ ተጋዳላይ እስራኤል)

2. ዳዊት ሃውኪ

3. እምነቱ ተወልደብርሃን

4. በየነ ፍስሓጽዮን

5. ሃብቱ በይን

6. ኤፍሬም ኣማኑኤል

7. ሳሙኤል ቀሺ ግርማጽዮን

8. መም/ መስፍን ገብረሂወት
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1. ኣብርሃም ሳሙኤል

2. ኣማኑኤል ወልደገብርኤል

3. ገብረስላሴ ቀለታ

4. ኣስገዶም ግርማይ

5. ኣብርሃም ገብረእግዜኣብሄር

6. ኣብርሃም ዝግታ

7. ካሕሳይ (ወዲ ሸቓ)

8. ወልዱ ቀለታ

9. ነማርያም

1. ኪዳነ ዮውሃንስ (ጆቫኒ)

2. ጌታቸው ዑቕባገርጊስ

3. ኪዳነ መብራህቱ

4. ጸጋይ ሰሎሙን

5. ስዩም መንገሻ

6. ተስፋይ በራኺ

7. ኪዳነ ወልደማርያም

8. ኣፍወርቂ ተስፉ

9. ዮውሃንስ ማርቆስ

10. ስዩም ተወልደ

11. ክብርኣብ ወልደዮውሃንስ
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1. ብርሃነ በይን

2. ኪዳን ቺፖላ

3. ኣርኣያ ኪድነማርያም

4. እምባየ የኔ

5. ገብረእግዚኣብሄር ባህታ ገረይ

6. ኣብርሃ ወልደጊዮርጊስ

7. መሰለ ዱባለ

8. ገብሩ (ሓልው ማዕጾ)

9. ተስፋማርያም ተስፋሚካኤል

10. ዓይኖም ሃብተማርያም ( ካብ'ቶም ቀዳሞት ደያኑ ጸወታ ኰዕሶ እግሪ)

11. መስፍን የኔ

12. ኪዳን ሃብተማርያም

13. ተኪኤ ዓንደ

14. ፍስሃየ ተኪኤ

15. ዓንዶም ሃብተማርያም

16. ብርሃን ዱባለ

17. ተኻሊ ሃብተማርያም ( ኪዳነ፡ዓይኖም፡ተኻሊ፡ ዓንዶም ኣሕዋት'ዮም)

ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኣብ ኤርትራ ብኸም'ዚ ዝተጠቕሰ ግን ከኣ ብዙሕ ክዝረበሉን ክውሰኸሉ ዝግባእ ታሪኽ
ዘጠቓለለ'ዩ። ይኹን'ምበር መግዛእቲ ጣልያን ዝተኣታተዎ ስፖርት ኵዕሶ ጸወታ እግሪ ኵዕሶ ኣብ ኤርትራ ኣብ'ዚ
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ደርጃ በጺሑ እንዳህለወ ኵናት ወይ ካልኣይ ውግእ ዓለም 1939 ጀመረ። ጣልያን ኣብ ብርቱዕ ኵናት ተጸሚዳ ስለ
ዝነበረን፡ እቲ ኵናት ካልኣይ ውግእ ዓለም'ውን ንኤርትራ ስለ ዝለሓመ ዳርጋ ስፖርት'ውን ከም'ቲ ኣብ 1935
ዘጋጠመ ምቁራጽን ምዝሕታልን ኣርኣየ። ምድላዋት ኵናት ጣልያን ከኣ ካብ ከረን ክሳብ ደቡ ኢትዮጵያ ሃረር
ዝተዘርግሐ 70 ቦጦሎኒ ዘካተተ'ኳ እንተነበረ። ብባጽዕ ብምትሕብባር ፈረንሳን እንግሊዝን፡ ብሱዳን ወገን ሱዳን
ጀነራል ዊን ጌት ዝመርሖ ሰራዊት ብከሰላ ንጣልያን ኵናት ከፊቶም። (ንምዝኽኻር)

● 1940 ወርሒ መስከረም ማጆር ስታፍፎርድ ካብ ሱዳን ንሰራዊት ኢትዮጵያ መሪሑ ዶብ ሰገረ

● 1940 ወርሒ ሕዳር ማጆር ዊን ገይት መራሕ ኣማኻርን ኣንጻር ጣልያን ንኢትዮጵያውያን ወታሃደራ ስርርዕ
ገበረ

● 1941 19 ጥሪ ጀነራል ዊሊም ፕላት ዝመርሖ ሰራዊ ከሰላ ኣተወ

● 1941 22 ጥሪ ሓይሊ ሰራዊት ዓ/ብርጣኒያ ጀነራል ዊሊያም ፕላት ንኬሩ ቀጸለ

● 1941 5 ለካቲት ጀነራል ዊሊያም ፕላት ንመጀመርያ ኣመሓዳሪ ኤርትራ ኮነ (ጣልያን ሓይልታቶም ንውሽጢ
ኤርትራ ስሒቦም ነበሩ) እንግሊዝ ስዕረት ጣልያን ንምርግጋጽ ምሕደራ ኣዋጀ፡

● 1941 1-2 ለካቲት ሰራዊት ዓ/ብርጣኒያ ከተማታት ባረንቱ፡ ኣቍርደት ተቆጻጸርዎ።

● 1941 27 መጋቢት ኵናት ከረን ጀመረ፡

● 1941 8 ሚያዝያ ሰራዊት ዓ/ብርጣኒያ ብሓገዝ ሰራዊት ፈረንሳ ባጽዕ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሮም ገበርዋ

● 1941 ክሳብ ወርሒ ግንቦት ክሳብ 1942 መጋቢት ቀጻሊ ኵናት ምቁጽጻር ኣገደስቲ መራኸቢ መስመራትን
ከተማታትን ተኻይዱ

● 1942 2 ሚያዝያ ጣልያን ብፍጹም ተሳዒራ፡ ምምሕዳር ኤርትራ ብመንግስቲ ዓ/ብርጣኒያ ተተከአ።

ብድሕሪ'ዚ ታሪኽ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ ከመይ ክመስል'ዩ ኣብ ዝመጽእ፡ ምስ'ተ ድሒረን ዝተመስረታ
ጋንታት ክንርኢ'ና።

 (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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