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ትብፃሕ ናብ ዩኒቨርስቲ መቐለ!! 

/ ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ / 06-13-17 

ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ቀያሪ ማርሽ /the shifter/ ብዓለምለኸ 

ዝፍለጥ ህያብ ጎሎመኸዳ እዩ፡፡ ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ካብ 

ወለዱ ኣይተ ይፍጠር ተኽለሃይማኖትን ወ/ሮ ለተገብርኤል ገብረኣረጋውን ኣብ ክልል 

ትግራይ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ጉሎመኸዳ ጣብያ ሓበን ቁሸት እምበይቶ ሕዳር 5/1934 ዓ.ም 

ተወሊዱ፡፡ ቦኽሪ ገዛ እዩ፡፡ 

ጀግና ጀጋኑ ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ንኡስ ኮይኑ ኣብ ከተማ 

ኣስመራ ዕለታዊ ቁፃር ሰራሕተኛ ኮይኑ ድሕሪ ምፅናሕ ብ1968 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ኣብ 

ሃገረ ሜክሲኮ ውድድር ኦሎምፒክ እንትሳለጥ ኣትሌታት ኣበበ በቂላን ማሞ ወልዴን 

ካልኦትን፣ኣትሌታት ንምሕራይ ናብ ከተማ ኣስመራ የምርሑ፡፡ እዚ ኣጋጣሚ ነቲ 

ብመዓልታዊ ቁፃር ስራሕ ዝመሓደር ዝነበረ ምሩፅ ይፍጠር ወርቃዊ ዕድል ኮይኑሉ፡፡ 

ኣብ’ቲ ጊዜ ንውሩያት ኣትሌታት ኣበበ በቂላን ማሞ ወልዴን ልዑል ክብርን ናእዳን 

ዝነበሮ ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ 

ውድድር ሓምሻይ ደረጃ ብምሓዝ ቀልቢ ኣትሌታት ኣበበ በቂላን ማሞ ወልዴን ካልኦት 

ኣሰልጠንትን ስሒቡ፡፡ 

ካብ’ዚ ተላዒሉ ብቐጥታ ወተሃደር ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኮይኑ ተመዲቡ፡፡ 

ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ኣብ ብሄራዊ ኣትሌቲክስ ፌዴሬሽን 

ብኣትሌትነት ተፀምቢሩ ጉያ ክሳብ ጠጠው ዘብል ልዕሊ 300 ውድድራት ኣትሌቲክስ 

ዝተሳተፈ እንትኸውን፣ን271 ጊዜ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ንሃገሩ ዓወት ዘዕተረ ብሕታዊ 

ናይ ጀጋኑ ጅግና ኣትሌት እዩ፡፡ 
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ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ጅግና ፈላማይ 

ተሸላሚ፣ብዓለምለኸ ጋዜጠኛታት ስፖርት ማሕበር ወርቂ ጫማ ተሸላሚ፣ብ1977 ኣቆፃፅራ 

ኣውሮፓ ኣብ በኮኣም ፓርቶሪኮ ኣብ’ቲ ጊዜ ብሉፅ ናይ ፍርቂ ማራቶን ክብረወሰን ዝዓተረ 

ኣትሌት እዩ፡፡ ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ስም ሃገርና ኣብ ዓለም 

ክብርኽን ባንዴራና ልዕል ኢላ ንኽትንብልበልን ዕዙዝ እጃም ዝነበሮን ውሩይን እዩ፡፡ 

ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ካብ 1997 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ጀሚሩ 

ይነብረላ ኣብ ዝነበረ ከተማ ቶሮንቶ ክሕከም ድሕሪ ምፅናሕ ብዝሓደሮ ሕማም ታሕሳስ 

14/2009 ዓ.ም ምሸት ሰዓት 3:05 ብስድርኡ፣ ኣድነቕቱን ፈተውቱን እናተሓብሓበ ኣብ 

መበል 75 ዓመቱ  ኣብ መፋርቕ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ብሞት ምፍላዩ ይዝከር፡፡ 

ሓንቲ ካብ ጣብያታት ወረዳ ጉሎመኸዳ ዝኾነት ጣብያ ሓበን ብምብራቕ፣ ብሰሜን፣ 

ብምዕራብን ደቡብን ብጣብያታት ሓየሎም፣ ሃገረሰላም፣ ሰበያ፣ ቅልዓትን ኮኾብ ፅባሕን 

ትዋሰን፡፡ ጣብያ ሓበን ቁሸታት እምበይቶ፣ ቃጡን፣ ዓዲቖልቋልን ማይጨውን ትሓቁፍ፡፡ 

እታ ጣብያ ብምዕሩጋት እምባታት ኣሕብር፣እምባ ምዕኳኽ፣ ዕንጦጣ፣እምባትካላ፣ሳዕሪ 

ኣብዑር ተኸቢባ ሓውሲ ደጉዓ ኣየር ዝተዓደለትን ኣዝዩ ሰሓቢ ኣቀማምጣ መሬት ዘለዋን 

እያ፡፡  ጣብያ ሓበን 4311 ህዝቢ ዝነብረላ ኣብ ወሰን ዋና መንገዲ መካይን ሰበያን 

ኢሮብን እትርከብ ጥንታዊትን ብሓድግታትን እትልለን ዓዲ ጀጋኑን እያ ፡፡  
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ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ካብ’ዛ ብፅባቐ ተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣኣን 

ንጥዕና ዝምቹ ኩነታት ኣየራን ተፈጢሩ ኣብ መድረኻት ዓለም ዘስመየ ስፖርተኛ ክኸውን 

ምኽኣሉ ትኽክልን ትኽክልን እዩ፡፡ እቲ ሕቶ ንምንታይ ዳኣ ካብ ጣብያ ሓበን ኣሰሩ 

ዝስዕቡ ኣትሌታት ዘይተፈጠሩ? ዝብል እንተኾይኑ መልሱ ድማ ኣብ ተተካእቲ 

ስለዘይሰራሕና ዝብል ይኸውን፡፡  
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ቅድሚ 75 ዓመታት ብ1934 ዓ.ም ኣብ ወረዳ ጉሎመኸዳ ጣብያ ሓበን ቁሸት እምበይቶ 

ፍሉይ ቦታ ዓዲ ኣናህብ ዝተወለደ ምሩፅ ይፍጠር ዓብዩስ ኣብ ሃገር፣ኣህጉርን ዓለምን ስሙ 

ሰማይ ክሰቅል እዩ ኢሉ ዝገመተ ዘይክህሉ ይኽእል፡፡ ኣሕዋቱ ደበሳይ ይፍጠር፣ደሃብ 

ይፍጠር፣ተኪኤ ይፍጠር እውን እንተኾነ ከመይ ኣቢሎም ክግምቱ? እንተኾነ ኾይኑ፡፡ 

ብፃዕርን ዓቕምን ትዕግስትን ዘፈታተን ልምምድን ብ1972 ዓ.ም ኣብ 38 ዓመቱ ኣብ ሃገረ 

ሩስያ ከተማ ሞስኮ ብሓሙሽተን ዓሰርተ ሽሕን ሜትሮ ተወዳዲሩ ካብ ባዕሉ ሰጊሩ 

ንህዝብን ሃገርን ዘሐብን ሜዳልያ ወርቂ ብምርካብ ዓለም ኣስደሚሙ፡፡ ማዕኸናት ዜና 

ሃገር ኣህጉርን ዓለምን ጀግና ቀያሪ ማርሽ ኣትሌት (The shifter) ሰምየንኦ፡፡ 

ቀያሪ ማርሽ ጀግና ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ቀፂሉ ኣብ ከተማታት ሙኒክ፣ሌጎስን 

ካልኦትን ብሓሙሽተን ዓስርተን ሽሕ ሜትሮ ተወዳዲሩ ብሓፈሻ ትሸዓተ ሜዳልያታት  

ሸውዓተ ወርቂ፣ሓደ ብርን ሓደ ነሓስን ብምርካብ ሰሙ ጠርዚ ነኺኡ፡፡ ንስሙይ ኣትሌት 

ሻምበል ኣበበ በቂላ ተኪኡ ሃገርና ኢትዮጵያ ብዙሓት ኣትሌታት ክፈርዩላን ብዓወት ደቃ 

ባንዴራኣ ኣብ መድረኻት ዓለም ተሰቒሉ ክምብልበልን ኣብነት ኮይኑ፡፡ 
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 ኣብ ወረዳ ጉሎመኸዳ ጣብያ ሓበን ቁሸት እምበይቶ ዝርከብን ምሩፅ ይፍጠር 

ዝተወለደሉ ገዛ  

 

እንተኾነ ሞት ንኹሉ ብማዕረ ዝባፃሕ ዕፃ እዩ’ሞ ዘይሃስስ ስምን ዝናን ኣብ ርእሲ መሬት 

ሓዲጉ ኣቦ ሸውዓተ ቖልዑ ቀያሪ ማርሽ ጀግና ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ኣብ መበል 75 

ዓመቱ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ዓሪፉ፡፡ ብሰነ-ስርዓት ኣቀባብራ ጀግና ኣብ ኣዲስ 

ኣበባ ሓመድ ኣዳም ለቢሱ፡፡ ኣብ ወረዳ ጉሎመኸዳ እውን ድሙቕ ዳግማይ  ቀብሪ 

ተገይሩሉ፡፡ 

ሰብ ይሓልፍ ታሪኽ ይነብር፡፡ እንተኾነ ታሪኽ ብቕብብል ወለዶታት እናተኾልዐ 

ንቕድሚት ክቕፅል ስለዝግባእ ብሳይንሳዊ ምርምር ስነኳዕትን ካልኦት ሓድግታትን ወናኒ 

ቅድመ ስልጣነ ኣክሱም ምዃኑ ዝዝረበሉ ወረዳ ጉሎመኸዳን፣ ዓስከሬኑ ኣብ ዝዓረፈሉ 
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ኣዲስ ኣበባን ብስም ማርሽ ቀያሪ ጀግና ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ዝፅዋዕ 

ሓወልትን መዘናግዕን ብምህናፅ ዋሕዚ ቱሪስት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንምስሳንን፣ከባቢ 

ጉሎመኸዳ ዘለዎ ጥዑምን ደጉዓን ኣየር ብምጥቃም ብርክት ዝበሉ ኣትሌታት ክፈርዩ 

ንምልዕዓል ዝዓለመ ስራሕ ንምስራሕ ዝዓለመ ተወሳኺ ሓድጊ ንምትካል ዝተጀመረ 

ምንቅስቓስ ኣሎ፡፡ ክዕወት ነተስፉ፡፡ 

ጀጋኑ ትግራይ ብዙሓት እዮም፡፡ ከምቲ በሃር ሙሁር መምህር ሙሉወርቅ ኪ/ማርያም 

ደጋጊሙ ዝብሎ ‘ኣብ ኩለን ቁሸታት ትግራዋይ ዘደንፁ ቅያ ጀግንነት ኣሎ፡፡ በዚ እውን 

በብዓውዱ ጀግና ስለዝበዝሕ ነየኒኡ ፀዊዕና ነየኒኡ ንሓድግ ብዝብል ንፅገም’ ይኹን 

እምበር ጀጋኑና ከክንዲ ዝኸኣልናዮ ኣፍልጦ ክንህቦም ክነመስግኖም ግቡእ ምዃኑ 

ብምእማን ብብርኪ ቤት ዕዮ ክብርን ኣፍልጦን ክንህቦም ጀሚርና ኣለና፡፡ 

ቦኳር ዩኒቨርስቲ ክልልና መቐለ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንሊቅ ቁጠባን ፀሓፊ ታሪኽን 

ነጋድራስ ገ/ሂወት ባይከዳኝ፣ንኣምባሳደር ባህሊ ትግራይ ኪሮስ ኣለማዮሁን ካልኦትን ክብሪ 

ዶክትሬት ብምሃቡ ተሓቢንና፡፡ ቀያሪ ማርሽ ጀግና ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል 

ምሩፅ ይፍጠር እውን ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውዲ ኣትሌቲክስ ብፅንዓት ተቓሊሱ ብምዕዋት 

ስሙን ስም ህዝቡን ሃገሩን ኣብ መድረኻት ዓለም ዘፀወዐ ታሪክ ዘይዝንገዖን ብምዃኑ፣ነዚ 

ታሪኽ ዘይዝንግዖ ታሪኹ ብምጉላህ ዝትክእዎ ጀጋኑ ኣትሌታት ክፈርዩ ምእንቲ፣ 

ዩኒቨርስቲ መቐለ ዶክትሬት ክብሪ እንተዝህቦ ዝብል ሓሳብ ነቕርብ 
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