
ታሪኽ ጽወታ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ
ብኣንቶንዮ ተስፋይ
29 ሚያዝያ 2016

ጣልያን ኣብ ልዕሊ ደቀ'ባት ዝነበሮ ትሑት ፈላላዩ ዓሌታዊ ኣጠማምታ፡ ብሕጽር ዝበለ ፖለቲካዊ'ዩ ዝነበረ።
ቅድሚ ኩሉ ጣልያን ህዝቢ ኤርትራ ብሕግን ስርዓትን፡ ጻዕራምን ብሓርዀትኮት ዝናበር ህዝቢ፡ ሓያላት መራሕቲ
ዘለዎ ምዃኑ መርሚሮምን ኣጽኒዕምን ክፈልጡ ምኽኣሎም፡ ብኩሉ መዳያ ናብርኡን ሂወቱን ብጸቢብ
እንተዘይሒዞሞ ክጸዓደሎም ከም ዘይክእል ስለዝተገንዘቡ ምስ'ቲ ቅድሚ ጣልያን ምስ መሳፍንቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ
ዝነበረ ኵናት ተደኺሙ ዝጸንሐ ህዝቢ፡ ንትልምታቶም ከተግብሩን ኣብ ከቢድ ኣርዑት መግዛእቲ ክቋርንዎ ምርጫ
ዝነበሮም ኣይመስልን።

ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዕርፍን ነዊቱን፡ ንሳቶም ግን ብሰማይ ባሕሪ ምድርን ሓዊ ዝተፍእ ዘመናዊ ኣጽዋር
ዓጢቆም'ዮም ነቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝበይነዎ ሕጊ ብኣስገዳድ ክቅበሎ ገይረሞ። ምስ'ቲ ኩሉ ግን ጀጋኑ ኣቦታት
ብሰናድርን ምንሽርን ንጣልያን ከድምዕሉ ከም ዝኽእሉ'ኳ ኣይተጣራጠሩን። ከም ኣብነት ታሪኽ ኣባ ጥመር ደግያት
ባህታ ሓጎስ፡ ሰቋር ባሕሮ፡ ደግያት ክፍለየሱስ ጎፋር፡ ኣበራ ወዲ ራእሲ ወልደሚካኤል ሰሎሙንን፡ ክንደይ ኣብ
ናዅራ ዳህላክ ንሕልፈቶም ዝተሓየሩ ኤርትራውያን እቶም ኣውራን ምስክርን  ምልክትን ኤርትራዊ ኒሕ እዮም።
ከምኡ እንተዘይከውን ከኣ ኤርትራውያን እንተስ ተጸጊዖም፡ እንተስ ከም ተሓጋገዝቲ ኣብ ዝኣተዉዎ ኩሉ ስርሓት
ዝረኣይዎ ዘበለ ዕዮን ቁም ነገር ብውሕልነት ንዝተዋህቦም ዕዮ ብሕድርን ተኣማንነት ኣብ ብዙሕ ሞያ ብልዑል
ጽፈት ስርሖም ይፍጽሙ ምንባሮም፡ ንጣልያን ዘየፍርሕ ኩነታት ኣይነበሮምን ዘየብል ኣይኮነን።

እንሆ ከኣ ኣብ'ዚ ሒዝናዮ ዘሎ ኣርእስቲ ታሪኽ ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ'ውን እንተዀነ፡ ጣልያን
ብዘመናዊ ዝተሰርሐ ኵዕሶ፡ ጫማ ወድዮም ንኤርትራውያን ዘርኣይዎም፡ ተመሊሶም ኤርትራውያን ብዘይ እኹል
ዕጥቂ ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ዓመታት ብቅዓት ክእለት፡ ምልከት ኵዕሶ እግሪ ኣመስኪሮም፡ ኣብ ኣዝዩ ኣዝዩ ክብ
ዝበለ ደረጃ ምብጽሑ ካልኣ መርኣያ ኤርትራውያን'ዩ ዝነበረ።

ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ካልእ ክፍለ ዓለማት ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ካብ
ዝወደቃ ኤርትራ ወስኺካ ውሑዳት ኣይነበራን። ክኸውን ክኸውን ከኣ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝተጠቕሰ
ብፍሉይ ሕጊ ንደቀ'ባት ዝናበርሉ ዝነበሩ ምሒር ጭቆናን ግፍዕታትን ዝመልኦ ክነሱ፡ ኣብ ስፖርት ብብቅዓቶም
ፈንጢሶምን ጥሒሶምን ነቶም ዝገዝእዎም ዝነበሩ'ውን ገጢሞምስ ስዒሮም። ኣብ'ዚ ከኣ ጠጠው ኣይበለን ቀጸለ
ደኣ። ብክእለትን ብቅዓትን ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራውያን፡ ጣልያን ተመሲጦም ኣብ ስፖርት ገዛእቲ ምዃኖም
ዝረስዕሉ ግዜ ነበረ።

ኣብ ዝሓለፈ ራብዓይ ክፋል ከም ዝተገልጸ'ውን ጣልያን መሻርኽቲ ኤርትራውያን ክዀኑ ድሌት ምርኣዮም'ዩ።
ደቀ'ባት ኤርትራ ንኩሉ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ግፍዕታትን ተነጽሎን፡ ብዓይኒ ጥርጠራ ኣይረኣይዎን ማለት
ኣይኮነን፡ ጋንታ ደቀ'ባትስ ግድነት ክትምስረትን ክቀውም ኣለዋ ባህልቲ ምንባሮም፡ ግን ከኣ ተማጕትካ ዝውዳእ
ነገር ስለ ዘይነበረ፡ ከም'ቲ ጣልያን ጋንታታት ደቀ'ባትስ ደሓን ይመስረታ ግን ኣስማትን ንሕና'ና ነውጽኣለን ዝበልዎ
ገና ሓይሎምን ከርእዩ ይደልዩ፡ ብሓይሊ ከምሓድሩ ዝሰርሑ ምዃኖም ዝሕብሮ'ዩ ዝነበረ።
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ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዝተኣታተወ ዓይነት ዝተፈላልየ ስፖርት ኣዝዩ ብዙሕ'ዩ ዝነበረ።
ብዘይካ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ከኣ ብዙሕ ወይ ልዑል ገንዘባዊ ትሕዝቶ ዝሓትት ብምንባሩ፡ ኤርትራውያን ብጨርቒ
ኵዕሶ ሰሪሖም ኣብ ጎላጕል ዓዶም ክጻወቱ ብዙሕ ዘጸግሞም ኣይነበረን። በዚ ከኣ ንነዊሕ ዓመታት ምስ ታሪኻዊ
ኣውንታዊ ውጽኢታትን ዓወትን ቀጺሉ። ከይተጠቕስ ንኸይሓልፍ ብዘይካ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ካልእ ብጣልያን
ዝተኣታተወን ዝውቱር ስፖርት ( ጣልያን ጥራሕ ዝወዳደርሉ.....)

1. ጸወታ ኵዕሶ እግሪ

2. ቅድድም መኪና

3. ቅድድም ብሽክለታ

4. ቅድድም ቱጕቱግ

5. ቅድድም ፈርስ

6. ቡቻ፡ ቦሊን

7. ቦሊቮል

እምበር ካብ'ዚ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ንኣብዝሓ ኤርትራውያን ዝማረኸን ዝውቱር ዝነበረ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ
ነበረ። ኣብ ገጠር ይኹን ከተማታት ከኣ ብዘይካ'ቲ ባህላዊ ጸወታታት፡ ኵዕሶ እግሪ'ውን ዘይፍትን መንእሰይ
ኣይነበረ።

ጣልያን ብኵናት ተሳዒሩ፡ ስልጣኑን ምምሕዳሩን ብመንግስቲ ዓብ/ብርጣኒያ  ተተኪኡ ፡ ሕግታቱ ፈሪሱ
እንዳሃለወ ንክልተ ምኽንያታት ልዕላውነት ጣልያን ኣብ ልዕሊ ደቀ'ባ ኤርትራ ቀጸለ። መብዛሕትኦም ጣልያን ኣብ
ትሕቲ መግዛእቲ መንግስቲ ዓ/ብርጣኒ ክቅጽሉ ሕጊ ዓ/ብርጣኒያ ዝተቀበሉን፡ ከም ዓሌት ኤውሮጵያንን ምዃኑ በቲ
ካልእ ሸነኽ፡ ካብ ተቀባልነት ደቀ'ባት ኤርትራ ዝሓሸን ዝበለጸን ነበረ፡ በዚ ምኽንያት ከኣ ኣብ መዳይ ስፖርት
ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ዝነበሮም ተራ ዳርጋ ዝተቀየረ ኣይነበረን። ምምሕዳር ዓ/ብርጣኒያውን እንተዀኑ ኣብ'ዚ መዳያት
ዘመሓየሽዎ ሕግታት ብዘይምንባሩ እቲ ምፍልልያ ቀጸለ። ክሳብ ሕጂ'ውን እንግሊዛውያን ዝሕመይሉን ሓላፍነት
ክወስድሉ ዝሕተቱሉ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ'ዩ።

ዓ/ብርጣኒያ ብ2 ሚያዝያ 1942 ኣብ ልዕሊ ጣልያን ስዕረት ኣረጋጊጻ፡ ንጣልያን ተኪኣ ምምሕዳር ኤርትራ
ቀጸለት፡ ወጻኢ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ሓያላት ሃገራት ጸኒሑ ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ውሳኔ መሰረት
ኤርትራ ን10 ዓመት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ዓ/ብርጣኒያ ክትጸንሕ ምግባር፡ ንጉዳይ መሰረታዊ መሰላት ህዝቢ
ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ሓራ ዘውጽአን ሓርነቱ ዘረጋገጸ ወይ ዝመለሰ ኣይነበረን። ይኹን'ምበር ገገለ ለውጥስ
ተራእዩ። እቲ ዝተራእየ ለውጢ ከኣ ኣብ ትምህርቲ መዳይ፡ ኣብ ምምስራት ፖለቲካዊ ሰልፍታት፡ ምጽሓፍን
ሓሳብት ምግላጽን፡ ሰላምዊ ሰልፊ ምውዳብ፡ ከምኡ'ውን ኣብ ስፖርት መዳያትጋንታታት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ
ደቀ'ባት ተፈቂዱለን ክምስረታ ተራእየን። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ድምር እንግሊዛውያን ጋንታት ተመስሪተን ማለት'ዩ።

ይኹን'ምበር ምምሕዳር ዓ/ብርጣኒያ ነቲ ብጣልያን ተመደቡ ዝስራሕ ዝነበረ ኣገባብ ከይተመዓራራየ ወይ
ከይተደላደለ፡ ምምሕያሽ ከይተገብረሉ ብምቅጻሉ ኣብ ስፖርት ከይተረፈ ኣሉታዊ ኣሰር ገዲፉ'ዩ። እቲ ንምሕዝነት፡

8. ሰኪዔት (Basketball)

9. ተዅሲ (rifle or shooting range)

10. ጠረጵዛ ተኒስ፡ ወይ ኣብ መሬት

11. ጉስጢ

12. ቀስቲ
      13. ምሕምባስ
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ንፍቅርን፡ ሕውነትን ሰላምን ዝጀመረ ስፖርት ከኣ ኣብ ግዜ ምምሕዳር መንግስቲ ዓባይ ብርጣኒያ ግጉይ ኣተኣላልያ
ተወስኽዎ ኣንፈቱ ቀይሩ ጎነጽ ዝረኣየሉ፡ ወገነይ ወገንካ ዝሰፍነሉ፡ ጽልእን ቅርሕንት ዝበጽሓሉ ርኡይ ምፍልላያት
ኣብ ደቀ'ባት ኤርትራ ዝነበረሉ እዋኑ ምዃኑ ተመዝጊቡ ኣሎ።

ምስ'ዚ ኩሉ ጸገማት ከኣ ከይተዘከረ ክስግር ዘይግብኦ ኣገዳሲ ዝዀነ፡ ነዚ ሒዝናዮ ዘሎና ኣርእስቲ ብቀጻሊ
ዝጥቀስ መስርሕ ስፖርት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ፡ ኣውራ ምምስራት ሓደስቲ ጋንታታትን ምቅይያር ኣስማት
ጋንታትን'ዩ። እንተ ኣገደስቲ ጋንታታት ካብ'ዚ መሰጋገሪ መድረኽ ምምሕዳር ጣልያንን እንግሊዝን ጀሚረን ክሳብ'ቲ
እዋን ፈደረሽን ዝነበረ ኣስማት ነቲ ታሪኽ ንምርድኡ ክሕግዘና'ዩ፡ ነዚ ጸኒሑ ንዕኡ ብዝምልከት መግለጺ
ክቀርበሉ'ዩ። ብመጀመሪያ ብግዜ ምምሕዳር እንግሊዝ ካብ ዝነበራ ቀዳሞትን ሓደስትን ጋንታታት ገገለ ንምጥቃስ።

1. ጋንታ  ሓማሴን

2. ጋንታ ራዲዮ ማሪና ኣከልጕዛይ

3. ጋንታ መረብ ሰራየ

4. ጋንታ ኣፍሪቃ ሎጐ ጭዋ

5. ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ

6. ጋንታ ኤርትራ (ጣልያን)

7. ጋንታ ጋሊያኖ (ጣልያን)

8. ጋንታ ኮኾብ ኣስመራ

9. ጋንታ ኮኾብ ኤርትራ

10. ጋንታ ተድዓሊ

ጋንታ ሳንቶስ

ጋንታ ደቀምሓረ (ጣልያን)

ጋንታ ላሳለ

ስቴላ

ዓንሰባ

ሳሕል ድሒራ ዝመጸት

11. ጋንታ ኣዱሊስ

12. ጋንታ ካምቦኒ

13. ጋንታ ገዛ ባንዳ

14. ጋንታ 4ተ ኣስመራ

15. ጋንታ ገጀረት ጣልያን

16. ጋንታ ብርቲሽ ሰርቪስ

17. ጋንታ ሮያል

18. ጋንታ ኪንግ ርጂመት

19. ጋንታ ዙላ

      20. ጋንታ ባራቶሎ
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ከምኡ’ውን፡-

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