
ኣብ ዳግማይ ቀብሪ ማርሽ ቀያሪ ውዒልና!! 

/ ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ / 

ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ቀያሪ ማርሽ /the shifter/ ብዓለምለኸ ዝፍለጥ ህያብ ጎሎመኸዳ ነይሩ፡፡ 

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፡፡ 

ናይ ጀጋኑ ጀግና 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 ወታደር ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኮይኑ ተመዲቡ፡፡ ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ኣብ 

ብሄራዊ ኣትሌቲክስ ፌዴሬሽን ብኣትሌትነት ተፀምቢሩ ጉያ ክሳብ ጠጠው ዘብል ኣብ ኣስታት 300 ውድድራት ኣትሌቲክስ 

ዝተሳተፈ እንትኸውን፣ን271 ጊዜ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ንሃገሩ ዓወት ዘዕተረ ብሕታዊ ናይ ጀጋኑ ጅግና ኣትሌት ነይሩ፡፡ 

 



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 ዓዱ ዝፎቱ፣ምስ ሰብ ንምምሕዛው ዘይፅገም፣ፍትውን ርህሩህን ነይሩ፡፡ 

ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ስም ሃገርና ኣብ ዓለም ክብርኽን ባንዴራና ልዕል ኢላ ንኽትንብልበልን ዕዙዝ 

እጃም ዝነበሮን ውሩይን ነይሩ፡፡ 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 74 ዓመቱ ካብ’ዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩና፡፡ 

ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ኣቦ ሸሞንተ ቆልዑ ነይሩ፡፡ ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር 

ብፅኑዕ ምስ ሓመመ ንሓደ መዓልቲ እውን እንተኾነ ካብ ጎኑ ዘይተፈለዩ በዓልቲ ገዝኡ ወ/ሮ ርሻን በርሀን ሕሳስ ውላዱ 

ሚካኤል ምሩፅን ኣድነቕቱን ፈተውቱን ሓገዝን ክትትልን ይገብርሉ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ካብ’ዛ ዓለም ተሰናቢቱ፡፡ ሂወት 

ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ንምድሓን መላእ ህዝቢ ቶሮንቶን መራሕቲ ሃይማኖትን፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ፣ 

ፌዴሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ፣ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ሃገረ ካናዳ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያን መንገዲ ኣየር 

ኢትዮጵያን ዝከኣሎም ኩሉ ገይሮም እዮም፡፡ 

ንጅግና ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር መንግስተ ሰማይ የዋርስ!! 

ንስድራ ቀያሪ ማርሽ ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ፅንዓት ንምነ፡፡ 

ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎመኸዳ 

  

ልዕል ኢሉ ዝተነበበ ሓፂር ሂወት ታሪኽ ናይ ጀጋኑ ጅግና ኢንተርናሽናል ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ብህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ 

ጉሎመኸዳ ተሰናዲኡ ዳግማይ ቀብሪ ሻምበል ምሩፅ ኣብ ትውልዲ ቦቱኡ ጣብያ ሓበን ቁሸት እምበይቶ ጥሪ 9/2009 ዓ.ም  

እትፍፀም ዝቐረበ እዩ፡፡ 

**** 

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 ፡፡  



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፡፡ 

ንኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ኣብ ትውልድ ቦትኡ ብመንግስትን ህዝብን ዝተዳለወ ዳግማይ ቀብሪ ካብ’ታ 

ኣብ ትሕቲ እምባ ቐርኒቓዋ ቁሸት እምበይቶ ዓዲ ኣናህብ እትርከብን ብኣግራባት ዝማዕረገትን ዝተወለደላ ገዛ ንደቓይቕ ርሒቑ 

ኣብ ዝርከብ ጎልጎል ዝባን ፀያዑ እዩ ተፈፂሙ፡፡   

ካብ ምምሕዳርን ጣብያታትን ወረዳ ጉሎመኸዳ ዝተወፃፅአ ህዝቢ፣ተምሃሮ፣መምህራን፣ ኣብ’ቲ ከባቢ ዝርከቡ ጀጋኑ ኣባላት 

ምክልኻል ሃገር፣ህዝባዊ ፖሊስ፣ፍሉይ ሓይልን ህዝባዊ ምልሻን ዝርከቡዎም ኣባላት ፀጥታን ካብ ምምሕዳር ወረዳታትን ዞባን 

ምብራቕን ክልል ትግራይን ዝመፁ ኣጋይሽ ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት ዳግማይ ቀብሪ ተረኺቦም፡፡ እቲ ዳግማይ ቀብሪ ፍትሓት 

ብኣቦታትን መራሕቲ ሃይማኖት፣ሓፂር ሂወት ታሪኽ፣ምንባር ጉንጉን ዕምበባ፣ መልእኽቲ ስድራን ወኪላት መንግስትን ኣብ 

መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ምብሳር ምህናፅ ቀዋሚ መዘከርታ ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ዝብሉ ኣካቲቱ 

ተኻይዱ፡፡ 

 



ብመሰረት እዚ እቲ ስነ-ስርዓት ዳግማይ ቀብሪ ብምርኢት ኣፍራስ፣ሰልፍን ዝተፈላለዩ ምርኢታትን ኣባላት ምክልኻል ሃገርን 

ፀጥታን ተሰንዩ ሓፂር ሂወት ታሪኽ  ብንባብ ምስቀረበ፣ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዞባ ምብራቕ ዝተኸበሩ ኣይተ ደሳለኝ 

ተፈራ፣ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ትግራይ ብምውካል ኮማንደር ኣለምሰገድ ወዳጅ፣ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም 

ብምውካል ኣማሓዳሪ እቲ ወረዳ ዝተኸበሩ ኣይተ ብርሃነ በየነ፣ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎመኸዳ ብምውካል ኣማሓዳሪ 

እቲ ወረዳ ዝተኸበሩ ኣይተ ኣማኒኤል ገ/ሄር ጉንጉን ዕምበባ ኣቐሚጦም፡፡ ቀፂሉ ንስድራ ብምውካል ምንኣስ ሓው 

ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ሓረስታይ ደስታ ይፍጠር ንህዝብን መንግስትን ዘለዎ ክብሪ ገሊፁ፡፡ ድሕሪ እዚ 

ስምን ክብርን ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ብዘላቕነት ዘዘክር ህንፃን መዘናገዕን ንምስራሕ ዝተዳለወ መልዓሊ ዲዛይንን ፕሮፖዛልን 

ብወኪል እቶም ሓሳብ ዘመንጨው ክኢላታትን ግዱሳት ወገናት ዝኾኑ ኣይተ ኣርኣያ ሃይሉ ( እዞም ግዱስ ወገን ምስ ብፆቶም 

ካብ 2006 ዓ.ም ናብ’ዚ በዓል መስቀል ኣብ ዓጋመ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናደመቐ ክኸይድ ዓብዪን ዝናኣድን ስራሕ ዝሰርሑ 

እዮም) ንኣማሓዳሪ ወረዳ ጉሎመኸዳን ንስድራ ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠርን ብስሩዕ ኣረኪቦም፡፡ ነቲ 

ዝተሰናድአ ዲዛይን ህንፃ ሓወልትን መዘናግዕን ድሕሪ ምርካብ ዝተኸበሩ ኣማሓዳሪ ወረዳ ጉሎመኸዳ ኣይተ ኣማኒኤል ገ/ሄር “ 

ከባቢ ጉሎመኸዳ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝፀንሐ ደሚቕ ታሪኽን ሓድግን ዘለዎ፣ኣብ ሕሉፍ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ዋዕሮ 

ማርታ ሓዊሱ ብኣሻሓት ዝቑፀሩ ጀጋኑ ዝፈረይሉ፣ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብክኢላታት ስነ-ኳዕቲ /ኣርኪኦሎጂስት/ ውሽጢ 

ዓድን ወፃእን ብዝተኻየደ ምርምር ኣብ ከባቢ መነበይቲ ቅድመ ኣክሱም ዝነበረ ስልጣነ ዝተረኸበሉ፣ ብተወሳኺ እውን 

ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ዝቦቖሉ ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ እዚ ብግዱሳት ምሁራንን ፈተውቲ ዓዶም ዝኾኑ 

ወገናትን ዝተሰናድአ ዲዛይንን ፕሮፖዛልን ህዝቢ መንግስትን ሰብ ውልቀ ሃብትን ብምስታፍ ጋህዲ ክኸውንን ተወሳኺ ሓድጊ 

ክልልን ሃገርን ክኸውን ኣድላዪ ደገፍ ክግበር ከምዝግበኦ” ኣተሓሳሲቦም፡፡ 



 

ቅድሚ 72 ዓመታት ብ1937 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 35 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፡፡ 



 

 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 72 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 ጉሎመኸዳ፣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 ምንቅስቅስቓስ ተጀሚሩ ኣሎ፡፡ 



 

ምንኣስ ሓው ንሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ሓረስታይ ደበሳይ ይፍጠር ምስ ኣባል ኮሚቴ ህንፃ ሓወልትን መዘናግዕን ኣይተ ኣርኣያ 

ሃይሉ 

 

እቲ ዝህነፅ ሓወልትን መዘናግዕን ብርክት ዝበሉ ዕላማታት ዝህልዎ ኾይኑ፣ 

 ንሰራሒ ታሪኽ መዘከሪ ይኸዉን፣ 

 ተካእቲ ስፖርተኛታት ፅንዓት ሰኒቖም ናብ ሸቶኦም ክበፅሑ ሓቦ የስንቕ፣ 

 ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ይፈጥር፣  

  ተወሳኺ ሓድጊ ይኸዉን፣ 

 በዝሒ ቱሪስት ውሽጢ ዓድን ወፃእን የሰስን፣ 

 ምችውነት ኣትሌቲክስ ጉሎመኸዳ የጉልህ፣ 

 ዝምድናታት መንግስታት ኢትዮጵያን ካናዳን የጠናኽርን፣ 

 ካልእን፣ 



ከም መብርሂ ኣሰናዳእቲ ዉጡን እቲ ዝህነፅ ሓወልትን መዘናግዕን ትግራይ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ጉሎመኸዳ ከተማ ፋፂ ማእኸሉ 

ገይሩ ዝፍፀም ኮይኑ፣ 

 ማርሽ ቐያሪ ናብ ብርኪ ተፈላጥነት ንምብፃሕ ዝሓለፎም ፈተናታት፣ 

 ብስርዓት ደርግ ዝበፅሖ ግፍዒ፣  

 ማርሽ ቐያሪ ዝዓተሮም ዓወታት፣ 

 ዘመዝገቦም በዝሒ መዳልያታት፣ 

ብዘንፀባርቕ መልክዑ ብሓምለዋይ ሕብሪ ወቂቡ እዩ ክስራሕ፡፡ 

 

ኣባላት ምክልኻል ሃገርን ፀጥታን ንዳግማይ ቀብሪ ማርሽ ቐያሪ ዓጂቦምዎ 

 

 

 

ብሞያ ህንፃ ስነ-ቅርፂ ቅድሚ ሕዚ ርኡይ ስራሕ ዝሰርሑን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ዝርከብ ሓወልቲ ኣፍሪካዊ ጀነራል 

ናይቱርክ ፓሻ ራእሲ ኣሉላ ኣባ-ነጋን ብዝሃነፁን፣ኣብ ምውቃብ ገፀ ምድሪ (greenery) ዝኻዕበተ ተሞኩሮ ዘለዎምን ወነንቲ 



ካልኦት ክእለታትን ብዝወነኑ ኣብ ማእኸል ምምሕዳር ወረዳ ጉሎመኸዳ ክህነፅ ክስራሕ ተተሊሙ ዘሎ ህንፃ ሓወልትን 

መዘናግዕን ሰፊሕ ስራሕቲ ስፖንሰር፣ ቴሌቶን ፣ኮንሰርት ሙዚቃ፣ ብስም ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ኣብ 

ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ብዝካየድ ውድድር ዓብዪ ጉያ፣ ሕጊ ሃገርና ዝፈቐዶም ካልኦት ፍልፍላት እቶት ብምጥቃም ነናይ 

ባዕሉ መፈፀሚ ትልምን ሰደቓ ጊዜን ወፅዩሉ ተፈፃሚ ክኸዉን እዩ ተባሂሉ ኣሎ ፡፡ 

ክልልና ኾነ ሃገርና ሰፊሕ ታሪኽ፣ሓድጊ ባህልን ብምርምር ውፅኢታት ሳይንስ ዝተነፀሩ ፀጋታት ዝተዓደለት እያ፡፡ ስፍርን ቁፅርን 

ዘይብሎም ጀጋኑ እውን ኣለዉዋ፡፡ ቀያሪ ማርሽ ጀግና ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ካብዞም ስፍርን ቁፅርን ዘይብሎም 

ጀጋኑና ሓደን ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውዲ ኣትሌቲክስ ብፅንዓት ተቓሊሱ ብምዕዋት ስሙን ስም ህዝቡን ሃገሩን ኣብ መድረኻት 

ዓለም ዘፀወዐ ታሪክ ዘይዝንገዖን እዩ፡፡ 

ስለዚ እውን ነዚ ታሪኽ ዘይዝንግዖ ታሪኹ ዘጉልህ ሓድጊ ብምንባር ኣሰሩ ዝስዕቡ ጀጋኑ ክፈርዩን ኣብ ምስሳን ቱሪስት ክልልናን 

ሃገርና ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ዘለዎ ስራሕ ምዃኑ ብምእማን ዝምልከቶ ኹሉ ነቲ ዝተተለመ ህንፃ ሓወልትን መዘናግዕን ጋህዲ 

ክኸውን ኩለመዳያዊ ደገፍ ክገብሩ ፃውዒትና ነቕርብ፡፡ 

ደጊምና ንጅግና ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር መንግስተ ሰማይ የዋርስ!! 

ንስድራ ቀያሪ ማርሽ ኢንተርናሽናል ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ፅንዓት ንምነ፡፡ 

 

 

 

 


