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ጋንታ ወልዋሎ ክተመሐይሾ ዝግባእ ካብ ምልከታ ፀዋታ ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲን ኢትዮጵያ 

ቡናን አብ አዲስ አበባ ስታድም 

ብበሪሁ ገብሩ ካብ አዲስ አበባ 

ትማሊ አብ ሞንጎ ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲን ኢትዮጵያ ቡናን ዝተገበረ እግሪ ኩዕሶ ጨዋታ አብ አዲስ አበባ ስታድየም 

ብተመልከቲ ዝተዓጀበ ዉዕውዕን ድሙቑን ነይሩ፡፡ እቲ ስታድየም ዝርያ ሙሉእ ብተመልከቲ ዝተመልአ ኮይኑ በፍላይ ድማ ናይ 

ቡና ደገፍቲ እቲ ጨዋታ አብ መይደኦም ምሰቲ ምንባሩ ደገፍቲ ቡና አብ ገዛ ዳረጋ ማንም ዝተረፈ የለን ምባል ይካአል፡፡ ደገፍቲ 

ወልዋሎ ድማ ዋላኳ ምስ ደገፍቲ ቡና ብቑፅሪ ውሑዳት እነተነበሩ ብሕብሪ ናይ ወልዋሎ ማልያ ብጫ ሕብሪ ማልያ ደሚቖም 

ንጋንቶኦም እናተባብዑን ፅቡቕ ምንቅስቓስ እናገበሩን አመሽዮም፡፡ 

እቲ ጨዋታ ቅድሚ ምጅማሩ አመራርሐ ደገፍቲ ማሕበር ኢትዮጵያ ቡና ንተወከልቲ ደገፍቲ ማሕበር ወልዋሎ ዓዲግራት 

ዩኒቨርስቲ  ነቲ ቅድም ክብል ናብ ዓዲግራት ቀዳማይ ዙር ጨዋታ እንትመፁ ዝተገበሮሎም ፅቡቕ አቀባብላ ዝገልፅ ምስጋና 

ሽልማት ዘወፈዩ እንትኮን አብቲ ስታድዮም ዝነበሩ ደገፈቲ ናይ ክልቲኦም ክለባት ድማ ብጣቒዒት ደስተኦም ገሊፆም፡፡ 

እቲ ቀዳማይ ዙር ጭዋታ ብናይ ዳኛ ፊሽካ ምስ ተጀመረ ተፃወቲ ወልዋሎ ዓዲግራት ዩነቨርስቲ  ዝነበሮም ኩዕሶ ተቖፃፂርካ 

ብዓርሰ እምነት አብ ምጭዋት ዘርእይዎ ዝነበሩ ምንቅስቓስ አዚዩ ዝነኣድ ነይሩ፡፡ ዓብላላይነት አቲ ፀዋታ ድማ አብ አድ ወልዋሎ 

ነይሩ ምባል ይከአል፡፡ አብ ሞንጎ ተፃወቲ ዝነበረ ተናቢብካ አብ ምፅዋትን ኩዕሶ ቅብብልን ድማ አዝዩ ፅቡቕ ነይሩ፡፡ ተዓዘብቲ 

ድማ ከመይ ገይሮም እዩም ወልዋሎ ከምዚ እናተጫወቱ ድሕሪት መበል 17 ደረጃ ተሰሪዖም ኢሎም፡፡ ኮይኑ ግን ናብ ጎል ክቕየሩ 

ዝክእሉ ፈተነታት ግን ከምቲ  ፈረንጂ “on target” ዝብልዎ ፈተነ ብዙሕ አይነበረን ምባል ይከአል፡፡ ኮይኑ ግን አጥቃዓይ 

ወልዋሎ ዝነበረ ዝገበራ ሓንቲ ፈተነ ፖል ወቒዓ ተመሊሳ እምበር ብጣዕሚ ፅብቕቲ ፈተነ ነይራ፡፡ ደገፍቲ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ 

ዘነቓነቐት ሙከራ ነይራ፡፡ እቲ አጥቃዒ ተፃወቲ ድማ በፍላይ ምስ አብ ማእክል ዝፃወቱ ተፃወቲ እንድሕር ብጉቡእ ተጣሚሩ 

ንቐፃሊ ጎበዝ አጥቃዒ ክከውን ከምዝክእል ካፍቲ ዝገበሮ ሙከራ ምግንዛብ ይከአል፡፡ ብወገን ቡና እዉን አብ ናይ መጀመሪያ ዙር 

ፀዋታ ዘርአይዎ ምንቅስቓስ አብ ሜዶኦምን አብ ቅድሚ ደገፍቶምን ዝፃወቱ ዘለው አይመስሉን ተበሊፆም ነይሮም፣ ንዕረፈቲ ድማ 

ባዶ ንባዶ ወፅዮም፡፡ 

ድሕሪ ዕረፍቲ ምስ አተው ወልዋሎ ፅቡቕ ምንቅስቓስ ከርእዩ ጀሚሮም አብ መበል 53 ደቒቓ ከባቢ ድማ ተፃዋታይ ወልዋሎ ናብ 

ናይ ቡና መረብ ብፅቡቕ ዝሞኮራ ኩዕሶ ሓላዊ ማዕፆ ቡና ተፊኡዋ ተፃዋታይ ወልዋሎ ድማ እታ ዝተተፍአት ኩዕሶ ናብ ጎል 

ቀይርዋ፡፡ ድሕሪኡ ደገፍቲ ወልዋሎ ካብ ዝተቐመጥዎ ተላዒሎም ብጨብጨብታን ድምፅን ሓጎሶም እንትገልፁ ደገፍቲ  ቡና ግን 

ብፀጠታ ተዋሒጦም አብ ምቕማጦም ርእሶም አድኒኖም ቀርዮም፡፡ 

ብድሕሪኡ እዉን እቲ ፀዋታ ብዓብላላይነት ወልዋሎ ቀፂሎ አብ መበል 58 ደቒቓ ከባቢ ድማ ተፃዋታይ ቡና አብ ልዕሊ ተፃዋታይ 

ወልዎሎ ንካልአይ ጊዜ ብዝፈጸሞ ጥፍአት ብክልተ ብጫ ብቐይሕ ካብ ሜዳ ተባሪሩ ፡፡ ክሳብ እዚ ሰዓት ድማ ዳኛ ነቲ ጨዋታ 

ብጉቡእ እናመርሑዎን ዝህብዎ ዝነበሩ ዳይነት ብጣዕሚ ፍትሃዉነት ዝተመልኦን ነይሩ፡፡ 

ድሕሪኡ ተፃወቲ ወልዋሎ አብ ልዕሊ ቡና ናይ ስነ ልቡና ልዕልና ረኪቦም እናሃለው ኩዕሶ ሒዞም አብ ክንዲ አጥቂዖም ምፅዋት 

በታ ዘመዝገብዋ እንኮ ጎል ተአማሚኖም ውፅኢት አሓልዮም ንምውፃእ ሰዓት ንምብካን ተንቀሳቒሶም፡፡ ውሱናት ተፃወቲ ምስ ናይ 

ቡና ኩዕሶ ንምሽማይ ዝገብርዎ ምልታም አዚዮም ከምዝተጎድኡ አምሲሎም ይወድቁን ነዊሕ ግዘ ደቂሶም ግዘ የባክኑን ነይሮም፡፡ 

ካብዚ ብተወሳኪ እውን ሓላዊ ልዳት በረከት አዝዩ ጎበዝን ዝነአድ ምንቅስቓስ ንቐፃሊ እውን ተስፋ ዘለዎ ተፃወቲ እኳ እንተኮነ 

ጊዜ ንምብካን ኩዕሶ ቶሎ ኢልካ ዘይምቕላዕ ፈተነታት ክገብር ተራእዩ ምስ ዳኛ ድማ ብተደጋጋሚ ይመላለስ ነይሩ ሰለባ ብጫ 

ካርዲ ድማ ኮይኑ፡፡  



ብሓፈሻ በቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩነታት አሰልጣኒ ፀጋይ ኪ/ማርያም ብፅቡቕ ንክፃወቱን  ንዘርእይዎ ዝነበሩ ዘየድሊ ባሕሪ እውን 

ንከሰተካክሉን ተደጋጋሚ ምክርን ማዕዳን ክህብ ይረአ ነይሩ፡፡ ደገፍቲ ወልዋሎ እዉን ናይ ተፃወቲ ስም እናፀውዑ ተፃወቱ እናበሉ 

ምክሪ ክህቡ ይስምዑ ነይሮም፡፡ ዳኛ ድማ ምሰቲ ናይ ቀይሕ ካርዲ ንናይ ቡና ተጫወቲ ምሃቡን ተፃወቲ ወልዋሎ ዘርእዎ  ጊዜ 

ምብካንን አብ ወጥሪ አትዩ፡፡ ደገፍቲ ቡና ድማ ብድምፂ ምርባሽን “ዳኛ ሌባ” እናበሉ አብ ልዕሊ ዳኛ ናይ ስነ ልቦና ፀቕጢ 

ከሕድሩ ተራዕዮም፡፡  

ድሕሪኡ ዳኛ አብ ልዕሊ ተፃወቲ ወልዋሎ ተደጋጋሚ ብጫን እንትህብ አብ ልዕሊ ንተፃወቲ ቡና አዝዮም ርእያት ዘይኮኑ ጥፍአታት 

ተዳጋጋሚ ቅፅዓት ክህብ ተራእዩ፡፡ አብ ልዕሊ ወልዋሎ ብናይ ቡና ተፃወቲ ዝርአዩ ዝነበሩ ጥፍአታታት ግን ሸለል ብምባል 

ይሓልፎም  ነይሩ፡፡ ድሕሪኡ ተፃወቲ ቡና ክለብ ዋላኳ ብጎደሎ ተፃወቲ  ይፃወቱ እምበር አብ ልዕሊ ወልዋሎ ናይ ሞራል ልዕልና 

ብምሓዝ ተዳጋጋሚ ሽቶ ፈተነ አብ ልዕሊ ወልዋሎ ክሙኩሩ ተራእዮም፡፡ አብ መበል 87 ደቒቃ ድማ ቀዳመይቲ ሽቶ 

ብምምዝጋብ ማዕረ ኮይኖም ሙሉእ ናይ ፀዋታ ጊዜ ሃሊቑ ዳኛ ዝባከነ ጊዜ 8 ደቒቓ ወሲኩ ድሕሪኡ አብ መበል 93 ደቒቓ አብ 

6ተ ደቒቓ አፈላላይ ካልአይቲ ጎል ብምምዝጋብ ብዓወት ቡና 2 - 1 ተዛዚሙ፡፡ አብ መወዳእታ ደገፍቲ ቡና ብሓጎስ ደገፍቲ 

ወልዋሎ ድማ ብኒሕን ብሕራነን ተፈላልዮም፡፡ 

ቀንዲ ንስዕረት ወልዋሎ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ምክንያት ዝኮኑ ብወገነይ ዝተዓዘብክዎም ነጥብታት ድማ ተፃወቲ ዋላኳ ፅቡቕ 

ቴክኒካል ክእለትን ብስለትን ከምኡውን ከም ቲም ናይ ምፅዋት ክእለቶም ፅቡቕ እንተኮነ ናይ ስነ ልቦና ክፍተትን ተደጋጋሚ ናይ 

ዲሲፒሊን ግድፈትን የሪኡ ነይሮም፡፡ ማንም ተፃወቲ ዝኮነ ይኩን ግላዊ ክእለትን ሞያን ዋላ የሃልዎ ፅቡቕ ድስፐሊን 

እነተዘይሃልይዎ ንጋንትኡ ዋጋ ከክፍል ከምዝክል ካብ ከምኒ ጣልያናዊ አጥቃዒ ባላቶሊን ሴኔጋላዊ አልሐጂን ዲኦፍን  ምግንዛብ 

ይከአል፡፡ ስለዚ አሰልጣኒ ፀጋይ ኪ/ማርያም፣ ማኔጅመንትን ቦርድ ወልዋሎ የኒቨርስቲ ዓዲግራት ነዞም ዝረአዩ ዘለው ፀገማት 

ንምውጋድ ብሓባር እነተሰሪሖምን እቶም ፀገማት እነተተወጊዶምን እቲ ፕሪመየር ሊግ ፀዋታ ድማ ገና 11 ፀዋታ ዘለዝተርፍ 

ወልዋሎ ፅቡቕ ደረጃ ሒዙ ከምዘጠናቕቕ ካብቲ ዝተዓዘብክዎ ጨዋታ ክርዳእ ኪኢለ እየ፡፡  

 


