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 “ግር ግር ሲበዛ ኳስ በረዥም”	
        

ውድ የኢትዮ-ቶርናመንት አንባቢያን! እንደምን አላችሁልን? እኛ የሰራዊት ጌታ ይክበር ይመስገን በጣም ደህና ነን። 
አምና ባወጣናት መጽሄት ላይ የስፖርት ነገር ብዙም አይሳካልንም ከሚል ስጋት ሥራችንን ከወደዳችሁልን ለከርሞም 
እንደግማለን ብለን ነበር። እንደፈራነው አልነበረም። በርካታ አንባቢያን ስራችሁ ጥሩ ነው።በርቱ! ብለውናል። እኛም 
በርትተን እንሆ ዘንድሮም ብቅ ብለናል፡፡ 

አምና ለሥራ ያነሳሳን እልህና አትንኩኝ ባይነት ነበር። እልሁ ርብርቡና ህብረቱ ደግሞ፡ ዘንድሮ ውድድሩን አንድ 
ሆነን እንድናዘጋጅ ምክንያት ሆኖናል። ነፍሱን ይማረውና አቶ አብርሃም የሚባል የቀድሞው የአዲስ አበባ ፖሊስ እግር 
ኳስ ቡድን አሰልጣኝ ለተከላካዮች ዘወትር የሚሰጠው ምክር “ግር ግር ሲበዛ ኳስ በረዥም” የምትል ነበረች። አደጋ 
ለማራቅ ነው። አምና ግርግር በዝቶ ነበር ።ኳስ በረዥም ተመታና አደጋው ራቀ። ለ15 አመታት ያልተቻለው ተቻለ። 
አውስትራሊያን ወክሎ በስሜን አሜሪካ ውድድር የሚሳተፍ ቡድን ተላከ፡፤ በአመት አንዴም ያስቸግረን የነበረውን 
ቶርናመንት ሁለቴ አደረግነው። 

ዘንድሮም ተጠናክረናል ፡፤ ኳሱም ሜዳውም ህዝቡም ስፖርተኛው አንድ ላይ ሆኗል። እሰየው ነው፡፡ የኛ ችግራችን 
ስንጠናከር እንዘናጋለን፤ መዘናጋት ያዳክመንና  አደጋ ውስጥ ይጥለናል። አደጋ ውስጥ መውደቃችን ያስደነግጠንና እንደ 
ገና እንጠናከራለን። ይህ አዙሪት እስካልቆመ ድረስ ስራችን ሁሉ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ሊሆን የግድ ነው።  በርብርብ 
አሁን ተጠናክረናል። ነገ ከተዘናጋን ለከርሞ ሌላ አደጋ ይጠብቀናል፡፤ እናም ጥንካሬያችንን ይዘን ለመቆየት እንስራ።

 ወደ መጽሄታችን ዝግጅት ስንመለስ፦ ዘንድሮም ካምናው ያላነሰ ያደከመንን ሥራ ይዘናል። እኛ መናገር 
የምንችለው የድካማችንን መጠን ነው። የድካማችንን ፍሬያማነትም ሆነ ከንቱነት የሚዳኘው አንባቢ ነው። በኛ በኩል 
ግን ደክመናል።

ለ17 ዓመታት የኢትዮጵያ እግርኳስ ፌዴሬሽን ዋና ጻሃፊ ሆነው ያገለገሉት የተከበሩ አቶ ካሳ ገብረ ጊዮርጊስን 
ከኢትዮጵያ በክብር እንግድነት ጋብዘናል። የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያዊያን ስፖርት ፌዴሬሽን ፕሬዘዳንት አቶ 
ጌታቸው ተስፋዬም ልዩ እንግዳችን ናቸው። ከብሄራዊ ቡድን ተጫዋቾች ሰሎሞን መኮንን (ሉቾ)ና ክብሮም ተወልደ 
መድህን ታሪካቸውን በገጠመኞች እያዋዙ አጫውተውናል።

ከሜልበርንም አቶ ደምስ ስዩም ከስታዲየም 90 ደቂቃ ጨዋታ ጨርሶ ከሜዳ እንደወጣ ተይዞ  “ወፌ ላላ” 
የገባበትን አሳዛኝ አጋጣሚ አውግቶናል።የድሮና የአሁን ዘመን ኳስ ተጫዋቾች በንፅፅር ይገልጽልናል።

 ከእንግዶቻችን ጋር ከነበረን ቆይታ በተጨማሪ ሌሎችም ዝግጅቶች ይዘናል፡፤ የኳስ ቫይረስ በሚል ርዕስ በእውቁ 
የስፖርት ጋዜጠኛ በአቶ ፍቅሩ ኪዳኔ የተጻፈ ጽሁፍ ይዘናል፡፤ ከነገው ተስፋ ቡድን አባሎቻችን ጥቂቱን እናስተዋውቃለን። 
የብራዚልን የ2014 ዓለም ዋንጫ ገርመም እናደርጋለን፡፤የአዲስ አበባው ተባባሪያችን ዘንድሮም የካምቦሎጆ ትዝታዎች 
የሚል ጽሁፍ አድርሶናል፡፡እኛም ለናንተ አድርሰናል፡፤ሁሉንም በንባብ ታጣጥሙት ዘንድ እንሆ።  
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ኢ.ቶ፦ ክቡር አቶ ካሳ ወልደ 
ጊዮርጊስ ፣ በኢትዮጵያ እግር 
ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ በተለያዩ 
ኀላፊነቶች ከ33 ዓመታት በላይ 
አገልግለዋል። እስኪ ለመጀመር 
ያህል ወደ ፌዴሬሽን ከመምጣትዎ 
በፊት ከነበረው ህይወትዎ እንነሳ! 
እንዴት ነበር አስተዳደግዎ?
አቶ ካሣ፦ የተወለድኩት ሚያዚያ 
14 ቀን 1929 ዓ.ም. አርሲ ውስጥ 
ጭሉድ በሚባል አካባቢ ነው። 
የተማርኩት ግን አዲስ አበባ 
በዳግማዊ ምኒልክና በሽመልስ ሀብቴ 
ት/ቤቶች ነው። ከዚያ ለተወሰነ ጊዜ 
ያህል  በአንድ የመንግስት መ/ቤት 
ውስጥ ሰርቻለሁ።ወደ ስፖርቱ 
ዓለም መጀመሪያ የገባሁትም በክለብ 
ደረጃ ነበር። በቅዱስ ጊዮርጊስ 
ስፖርት ክለብ ውስጥ ለረጅም ጊዚያት በአባልነትና በስራ አስፈጻሚ 
ኮሚቴ አባልነት አገልግያለሁ። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ 
ስራ የጀመርኩት ደግሞ በ1961 ዓ.ም. በአስተዳደር ጽ/ቤት ሰራተኝነት 
ነበር። 
ኢ.ቶ፦ በዚያ ዘመን የነበረው የስፖርት እንቅስቃሴና አደረጃጀቱንስ 
እንዴት ያስታውሱታል?

አቶ ካሳ - ያኔ የነበረው ስፖርታዊ እንቅስቃሴና የጫወታ ጥራት በጣም 
የሚያስደስት ነበር።በተለይም በአዲስ አበባ ፣ በድሬዳዋና በአስመራ 
በጣም የታወቁ ክለቦች ነበሩ።በነሱም ስር ብቃቱ የነበራቸውና ብሄራዊ 
ቡድናችንን ለዓመታት ማገልገል የቻሉ ምርጥ ምርጥ ተጫዋቾች 
የተገኙበት ወቅት ነበር። እንደነ ፍሰሀ፣ መንግስቱ ወርቁ፣ ሉቺያኖ፣ 
ኢታሎና ሌሎችም ድንቅ ድንቅ ተጫዋቾች ነበሩ። ተከትለው 
የመጡትም እነ ሰሎሞን ወንድሙና ሌሎችም አሁን በሰሜን አሜሪካ 
የሚኖሩ በርካታ ተጫዋቾች ነበሩን።

የአደረጃጀት ይዞታውም ቢሆን የሚያኮራ ነበር። ክለቦች ወደ 
ብሄራዊ ሻምፒዮና ከመምጣታቸው በፊት የክልል ሻምፒዮንስ ሊግን 
ማለፍ ነበረባቸው። ስለዚህ በተለይ በአዲስ አበባ ፣ በድሬዳዋና 
በአስመራ የሚደረጉት የውስጥ ውድድሮች በከፍተኛ ፉክክር የተሞሉ 
ነበሩ። ከዚያ አልፈው ወደ ብሄራዊ ዲቪዚዮን የሚመጡ ክለቦችም 

እንዲሁ የጋለ ፉክክር ነበር የሚያደ 
ርጉት።

እንደውም በአንድ ወቅት የውድ 
ድሮቹ ደረጃ እያደገ በመምጣቱ 
ፌዴሬሽኑ ሰፊ ዝግጅት አድርጎ 
ክለቦቹ በየክልሎቹ እየዞሩ የሚጫወ 
ቱበትን አደረጃጀት ለመዘርጋት 
ችሏል።  አሁን እየታየ ያለውን ዓይነት 
አሰራር ፌዴሬሽኑ ለመጀመሪያ ግዜ 
ዘርግቶ ያካሄደው በ1960ዎቹ ውስጥ 
ነበር።

በወቅቱ የነበሩ የስፖርት 
አፍቃሪዎች እንደሚያስታውሱት 
ይህ በየከተሞቹ እየተዞረ ይካሄድ 
የነበረው ውድድር እንደዛሬው 
ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተመልካች 
አይኑረው እንጂ የውድድር ጥራት 
ደረጃው ግን ክፍተኛ ነበር። ከአዲስ 
አበባ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ መቻልና 
ዳኘውን የመሰሉ ፤ ከድሬዳዋ እነ 
ሲሚንቶና ጥጥ ማህበር፣ ከአስመራም 

እነ አካለ ጉዛይና (ሀማሴን ይባል የነበረው) አስመራ ክለብን የመሳሰሉ 
ጠንካራ ቡድኖች ነበሩ።አብዛኞቹ የብሄራዊ ቡድን ተጫዋቾች 
የፈለቁትም ከነዚሁ ክለቦች ነበር። በርግጥ ስፖርቱ በቴክኒክና 
በመሳሰሉት እንዳሁኑ ዘመን አይደግ እንጂ በተጫዋቾች ክህሎት 
ደረጃ ግን የተዋጣላቸው ነበሩ። ብሄራዊ ቡድናችንም ከማንም ጋር 
ለመጫወት ብቃት ያልጎደለው ነበር። እንደ መንግስቱ ወርቁ፣ በርሄ፣ 
አዋድ፣ ክፍሎምና ነጋሲን የመሳሰሉ ተጫዋቾች በዚያው በ1960ዎቹ 
የነበሩ ናቸው።
ኢ.ቶ፦ በአፍሪካ ደረጃስ ተሳትፏችን እንዴት ነበር? የአፍሪካ 
ዋንጫን 3 ጊዜ ያህል ብናዘጋጅም 3ኛውን ብቻ ነው ለማሸነፍ 
የቻልነው። በርግጥ 6ኛውንም ቢሆን ዋንጫው ባይሳካልንም 
ለፍጻሜው መቅረባችን ይታወሳል። እስኪ በዚህ ዙርያ ትውስታዎን 
ያካፍሉን?

አቶ ካሣ፦ የአፍሪካ ዋንጫ ተሳትፏችንን በተመለከተ ስታትስቲክስ 
እንደሚያሳየው በወቅቱ ከግብጽ ቀጥሎ ከፍተኛ ተሳትፎ የነበራት 
አገር ኢትዮጵያ ነበረች። በቀዳሚዎቹ ውድድሮች ያለማቋረጥ ነበር 
የምንካፈለው። ይህ ሊሆን የቻለው በሁለት መንገድ ነው። አንድም 
የማጣሪያ ውድድሮችን እያለፍን ወደ ፍጻሜው ዙር መድረስ 
በመቻላችን ሲሆን ፤ በ3ኛው፣ በ6ኛው እና በ10ኛው የአፍሪካ ዋንጫ 

አቶ ካሣ ገብረ ጊዮርጊስ
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እንግዳችን አቶ ካሳ ገ/ጊዮርጊስ ይባላሉ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን ለ33 ዓመታት በተለያዩ የኀላፊነት 
ስፍራዎች አገልግለዋል። በቀዳማይ ዘመናቸው ለ4 ዓመታት ያህል ዳኞችን በማሰልጠንና በኮርስ አስተባባሪነት ሰርተዋል። 
የ3ኛውን አፍሪካ ዋንጫ ስናዘጋጅም አቶ ካሳ በፌዴሬሽኑ አስተዳደር ስራ ውስጥ ነበሩ። ከአቶ ይድነቃቸው ተሰማ ጋር ለብዙ 
ዓመታት አብረው የሰሩና ምክትላቸው የነበሩ ሰው ናቸው። በኋላም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን ለ17 ዓመታት በዋና ጸሀፊነት 
ከመምራታቸው ባሻገር የኦሎምፒክ ኮሚቴውንም ለ14 ዓመታት በአባልነት አገልግለዋል።

አቶ ካሳ ከአገር ውጪም የአፍሪካ ፉትቦል ፌዴሬሽን እና የፊፋ የውድድሮች ኮሚሽነር ሆነው ለረጅም ዓመታት ሰርተዋል። 
የአፍርካ ዋንጫ አዘጋጅም ነበሩ። ለዚህ ልዩ አገልግሎታቸው ኮንፌዴሬሽኑ በ2004 ዓ.ም. ቱኒዝ ላይ ሲልቨር ሜዳሊስት አድርጎ 
ሸልሟቸዋል።   ክቡር አቶ ካሳን በስፖርቱ ዓለም ካካበቱት ልምድና ከልዩ ትዝታዎቻቸው እንዲያቋድሱን ጋብዘናቸዋል። በጊዜ 
ሂደት እያንሸራሸሩ የእግር ኳስ ታሪካችንን ፣ አስገራሚ፣ አሳዛኝና አስደንጋጭ ገጠመኞቻቸውን ጨምረው ያስኮመኩሙናል። ክቡር 
አቶ ካሳ ገ/ጊዮርጊስ ጊዜያቸውን ሰውተው ይህን ሰፊና ጠቃሚ ቃለ ምልልስ ሊሰጡን በመፍቀዳቸው በአንባቢዎቻችን ስም ከልብ 
እናመሰግናቸዋለን።   
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ግን አዘጋጆች ስለነበርን በቀጥታ ለፍጻሜ ዙር በማለፋችን ነበር።
3ኛውን የአፍሪካ ዋንጫ ያሸነፍነው በ1962 ዓ.ም. ነበር። ያ ወቅት 

ብሄራዊ ቡድናችን መቼም መቼም የማይረሳ ታሪክ የጻፈበት ጊዜ 
ነበር። እኔም በዚያን ዘመን አካባቢ ነበር ፌዴሬሽን ውስጥ መስራት 
የጀመርኩት(1960)። 6ኛውን የአፍሪካ ዋንጫ በተመለከተም የኛ 
ቡድን ዋንጫውን በጁ አያስገባ እንጂ ብቃቱና ዝግጅቱ ግን የሚያኮራ 
ነበር። ይልቅስ በውድድር ዝግጅቶች ላይ አንዳንድ ጉድለቶች 
የነበሩትና ያልተጠበቁ ውጤቶች የታዩት በ10ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ጊዜ 
ነበር። ታስታውስ እንደሁ ጊዜውም  ቢሆን በአገሪቷ ከፍተኛ የፖለቲካ 
ውጥረት የሰፈነበት ነበር። የቡድናችን አቋም ግን አስከፊ የሚባል 
አልነበረም።

ከፌዴሬሽናችን ችግሮች ዋንኛው አቅም ማጣት ነበር። 3ቱንም 
ዋንጫዎች ያዘጋጀነው አንዳችም  በጀት ሳይመደብልንና ድጎማም 
ሳይደረግልን በራሱ በፌዴሬሽኑ ጥረትና ገቢ ብቻ ነበር። ይህም በተለይ 
የ10ኛው ዋንጫን ዝግጅት በብዙ መልኩ ውስብስብ አድርጎት ነበር።
ኢ.ቶ፦ ከመጀመርያው ዙር ጀምሮ ጥሩ ተሳትፎ እያደረግን 
ብንቆይም የኋላ ኋላ ግን የደበዘዘ ታሪክ ነው ያለን። እንደውም 
ከ10ኛው የአፍሪካ ዋንጫ በኋላ አንዴ በ13ኛው ላይ መሳተፍ 
እንቻል እንጂ ለተከታዮቹ 31 ዓመታት ግን ማለፍ ተስኖን ነው 
የቀረነው። የዚህ ችግር ምክንያቱ ምን ይመስሎታል?

አቶ ካሣ፦ እንግዲህ ከ10ኛው በኋላ (ስላላዘጋጀን) መወዳደር 
የምንችለው ማጣሪያዎቹን ማለፍ ስንችል ብቻ ነበር። በወቅቱ ደግሞ 
በአፍሪካ ያለው የስፖርት ሁኔታ በተለይም በሰሜን፣ በምዕራብና 
በመካከለኛው አፍሪካ አገራት በከፍተኛ ደረጃ እያደገና እየተደራጀ 
ሲመጣ እኛ ግን በተለያዩ መሰረታዊ ችግሮች ሳቢያ በተመጣጣኝ 
ደረጃ እያደጉ መምጣት ያለመቻላችን ቀስ በቀስ እየተከሰተ የመጣ 
ሂደት ነው። የአቅም ጉዳይ አንዱ ችግር ነው። ከመንግስት የምናገኘው 
አንዳችም በጀት የለም። አገር ውስጥ የነበረው ተጨባጭ ዕውነታ 
ደግሞ የእግር ኳስ ስፖርት ለብቻው ተነጥሎ የፈለገውን ማድረግና 
ማካሄድ  እንዳይችል ያደረገ ነበር። በእኛ በኩል ከክለብ ደረጃ ጀምሮ 
በሂደት ብዙ የመዋቅር ለውጦች እየተደረጉና እንደ አዲስ እየተደራጁ 
ብቻ ብዙ ችግሮች ነበሩ። ሁኔታዎች መስተካከልና መሻሻል የቻሉት 
ቀስ በቀስ ጊዜ ወስደው ነው።በዚህ ምክንያት ለብዙ ጊዚያት ሳንሳተፍ 
ቆይተን አሁን ጊዜው ሲደርስ እዚህ ደረጃ ለመገኘት የበቃነው። ለ31 
ዓመታት ሳንሳተፍ ቀረን እያልን የምንቆጥረውም መነሻችንን ሊቢያ ላይ 
የተደረገውን 13ኛውን የአፍሪካ ዋንጫ አድርገን ይመስለኛል። ያ ራሱ 
የሚያስገርም መስዋዕትነት ተከፍሎበት የተሳካ ተሳትፎ ነበር።
ኢ.ቶ፦ ልክ ኖት። ይህን እኔም አስታውሳለሁ። እንደውም 
የመጨረሻ ዙር ውድድራችንን ለማድረግ ወደ ጊኒ ከተጓዘው 
ብሄራዊ ቡድናችን መሀል በርካታ ተጫዋቾቻችን ጠፍተው ነበር። 
እስቲ የዛን ጊዜውን ሁኔታ ይግለጹልን?

አቶ ካሣ፦ የዛን ጊዜው ቡድናችን በጣም ጥንካራ አቋም ነበረው። 
የማጥሪያ ውድድሮቹን በ3 ደረጃ አልፈን ነበር መጨረሻ ላይ ከጊኒ ጋር 
ለወሳኝ ጨዋታ የደረስነው። ጊኒ ደግሞ በወቅቱ እጅግ በጣም ጠንካራ 
ቲም ነበር። የኛ ቡድን ከጉዞ ጀምሮ እስከማረፊያ ድረስ ችግር ነበረበት። 
ያም ሆኖ ግን ጊኒን በገዛ ሜዳው 2 ለ 0 ስንመራው ቆይተን መጨረሻ 
ላይ በኛ አመለካከት ተገቢ ያልሆነ ፍጹም ቅጣት ምት ተሰጥቶብን ነው 
2 ለ 2 የተለያየነው።ከዚያ ስንመለስ ጉዟችን በኮት ዲቯር በኩል ነበር። 
እንግዲህ ያኔ ነው ተጫዋቾቻችን የጠፉት። ዓይነተኛው ጥያቄያቸውም 
የኢኮኖሚና ተምሮ ቤተሰብን መርዳት የመቻል ጉዳይ ነበር።
ኢ.ቶ፦ ጊኒ ላይ የጠፉትን ተጫዋቾች መተካት አልተቻለም 
ነበር ይባላል።እንደ አፈወርቅ፣ አያሌው፤ ዮናስ፤ ግርማ፣አቦነህ፣ 

ሸዋንግዛው፤ ንጉሴ አስፋውን የመሳሰሉ ተጫዋቾችን መተካት 
ያለመቻሉ ቡድናችንን እንዳናጋውና ተከትለው ለመጡት ያልተሳኩ 
ሙከራዎችም እንደ አንድ ምክንያት መጠቀስ የሚችል ነው የሚሉ 
አሉ። እርስዎ በዚህ ይስማማሉ?

አቶ ካሣ፦ ትክክል። ያ ቡድን እንዳለ ቢዘልቅ ኖሮ እኮ ምናልባትም 
ማንም የማያቆመው በሆነ ነበር።በእውነቱ ያንን ቲም ይቅርታ 
ይደረግልኝና እስከዛሬም መተካት ስለመቻላችን እርግጠኛ 
አይደለሁም። እነ አፈወርቅ፣ አቦነህ፣ ንጉሴ አስፋው፣ ንጉሴ ገብሬ፣ 
ነፍሱን ይማረውና ተስፋሚካኤል ዳኜን የመሳሰሉ ተጫዋቾችን ያካተተ 
ነበር። ጊኒን እኮ በገዛ አገሩ በጫወታ በጣም በልጦት ነበር ውጤት 
ያመጣው። እንደውም ትዝ ይለኛል ንጉሴ አስፋው ባይሻርበት 3ኛ ጎል 
አስቆጥሮ ነበር ።

በዕለቱ አቦነህ 7 ቁጥር፣ ንጉሴ አስፋው 11፣ ተስፋሚካኤል ዳኜ 
አማካኝ ሆነው ሲጫወቱ ጊኒዎች ሊያስቆሟቸው አልቻሉም ነበር። 
እኔ በቦታው ተገኝቼ ነበር ያየሁት። ትዝ ይለኛል ደምሴ ዳምጤም 
ነፍሱን ይማረውና ተገኝቶ በሬዲዮ ይዘግብ ነበር። ያ ጫወታ በጊዜው 
በነበረው ሁኔታ በፊልም ተቀርጾ አልቆየንም እንጂ ለትምህርት 
መስጫነት ማገልገል የሚያስችል ነበር። ለኢትዮጵያ ወጣቶች ማሳየት 
ቢቻል የማይናቅ ልምድ ባገኙበት ነበር።
ኢ.ቶ፦ ካልተሳሳትኩ አሰልጣኙ መንግስቱ ወርቁ ነበር አይደል?

አቶ ካሣ፦ ልክ ነህ። መንግስቱ ወርቁ ነበር።
ኢ.ቶ፦ መንግስቱ ለመልሱ ጫወታ አዲስ ቡድን ነበር ያቋቋመው 
ማለት ይቻላል?

አቶ ካሣ ፦ ያውም በወራት ጊዜ ውስጥ ነዋ! ከሶስት አራት ወራት በኋላ 
ለፍጻሜው የሚያበቃን የመልስ ጫወታ ስለደረሰ አዳዲስ ተጫዋቾች 
ተመርጠው ቡድኑ መሟላት ነበረበት። ይሄ ደግሞ ቀላል ነገር 
አልነበረም። በአሁን ጊዜ እንደምታየው አንድ በሳል ተጫዋች ከቡድኑ 
ሲጎድል-“አቤት እከሌ እኮ ዛሬ አይሰለፍም። እንዴት ይኮን ይሆን?” 
ነው የሚባለው። እኛ እኮ ያኔ 6 ምርጥ ምርጥ ዋና ተሰላፊዎችን ነበር 
ያጣነው።አፈወርቅን የመሰለ በረኛ ወይም ሌሎቹም እንዲህ በቀላሉ 
የምትተካቸው አልነበሩም። ስለዚህ መንግስቱ ወርቁ አዲስ ቲም ሰራ 
ማለት ትችላለህ። የሚያስደስተው ግን አዲሱ ቡድን አዲስ አበባ ላይ 
አንድ ለ አንድ መውጣት በመቻሉ በተቃራኒ ሜዳ ብዙ ባስቆጠረ ህግ 
አልፈን ወደ ሊቢያ ለማምራት በቅተናል።
ኢ.ቶ፦ በጊኒው ጫወታ ወቅት የርሶ ኀላፊነት ምን ነበር?

አቶ ካሣ፦  የፌዴሬሽኑ ጸሀፊ ነበርኩ። ቡድኑንም በመሪነት ይዤው 
የሄድኩት እኔው ነበርኩ።
ኢ.ቶ-- በወቅቱ ምን ነበር የተሰማዎት? ያን ከመሰለ የበላይነት 
ከታየበት ጫወታና መልካም ውጤት በኋላ ተጫዋቾቹ እዚያው 
ለመቅረት መወሰናቸውን ሲረዱ ምን ተሰማዎት?

አቶ ካሣ፦ እንዴት መሰለህ? ጊኒ በወቅቱ ከነበራት ደረጃ አንጻር 
በሜዳቸው ልንበልጣቸው ስለመቻላችን እርግጠኞች አልነበርንም። 
በዚያ ላይ ጉዞው እንዲህ እንዳሁኑ ዘመን የተቀላጠፈ ኮኔክሺን 
አልነበረውም። ጊኒ የደረስነው ሲነጋጋ ነበር። እነሱ ደግሞ ማረፊያ 
ብለው የወሰዱን እጅግ ወደደከመና ልብስ መስቀያ ቁምሳጥን እንኳን 
ወደሌለው ሞቴል ነበር። እንዲህ ዓይነት ቦታማ አናርፍም ብለን ረጅም 
ሙግት ፈጠርን። የኋላ ኋላም ሌላ ቦታ ፈልገን በራሳችን ወጪ ማረፊያ 
አገኘን። ከዚያ ደግሞ የመለማመጃ ቦታችንን በተመለከተ ጫወታው 
አንድ ቀን እስኪቀረው ድረስ ሊያሳዩን ፍቃደኞች አልነበሩም። ያን ሁሉ 
ፈተና አልፈን ነው እንግዲህ ወደ ሜዳ የገባነውና 
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ኢ.ቶ፦  ጤና ይስጥልኝ አቶ ጌታቸው፡ 
በቅድሚያ ግብዣችንን ተቀብለው 
ይህን ቃለ መጠይቅ ለመስጠት ፈቃደኛ 
በመሆንዎ በአንባቢያንና በኢትዮ-
ቶርናመንት መጽሄት ዝግጅት ክፍል 
ስም ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ።
ወደ ጥያቄዬ  ስገባ እስኪ እንደ መነሻ 
አቶ ጌታቸው ማናቸው? የሚለውን 
ጥያቄ ከውልደትና እድገትዎ 
በመጀመር ቢመልሱልን?

አቶ ጌታቸው፦ እኔም ስለተሰጠኝ እድል 
በጣም አመስግናለሁ!፡ የተወለደኩት 
አዲስ አበባ  ልዩ ስሙ ጥይት ቤት ተብሎ 
በሚታወቀው አራት ኪሎ ከፓርላማው 
ዝቅ ብሎ በሚገኘው ሰፈር ነው። በዓታ 
ገዳምም እዛው አጠገብ ነው።
አስተዳደጌ እንደማንኛውም በዛን ዘመን 
የነበረ ልጅ ነው። ትምህርትም በቄስ 
ትምህርት ቤት ጀምሬ እስከ ዳዊት 
ደግሜያለሁ። በኋላም እስከ ስምንተኛ 
ክፍል በዳግማዊ ምኒልክ ት/ም ቤት ነው 
የተከታተልኩት። ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃን 
ደግሞ ተፈሪ መኮንን ነው የተማርኩት።
እንግዲህ በልጅነት ግዜ በተለይ በበጋው 
ወቅት አዘውትረን የምንጫወተው 
እግር ኳስ ነው። በክረምት ደግሞ ብይ 
እንጫወታለን ፤ቡሄ ሲመጣ ቡሄ እንጨፍራለን 
፤ በእንቁጣጣሽም አበባ እንስላለን። ሰፈራችን 
ማለትም በዓታ ገዳም የሚኖሩት በሙሉ 
ከንግስት ዘውዲቱ ጀምሮ የበዓታ አገልጋይ 
የነበሩና መሬት ተሰጥቷቸው እዛው ወልደው 
ከብደው የኖሩ በመሆናቸው እንደ አንድ 
ቤተሰብ ነበር የሚተያዩት።አባቴም የበዓታ 
አገልጋይ ነበር።ይህን የመሰለ አስተዳደግ ነው 
የነበረኝ።
ኢ.ቶ፦ እግር ኳስ ጨዋታ መቼ ጀመሩ የት 
ድረስ ዘለቁ?

አቶ ጌታቸው፦ እንዳልኩህ አዘውትረን 
የምንጫወተው እግር ኳስ ነበር። በግዜው እኛ 
ሰፈር ጥይት ናዳ የሚባል ቡድን ነበር። ለጥይት 
ናዳ ከ ‘ሲ’ ጀምሬ እጫወት ነበር፡፡
አሁን ሸራተን ሆቴል የተሰራበት ቦታ ላይ 
ሮተሪ ክለብ የሚባል ነበር፡፡ እዛ ሜዳ ላይ 

ከአዲስ አበባ የተለያዩ ሰፈሮች የሚመጡ 
ቡድኖች ይጋጠሙ ነበር።እኛም ለጥይት ናዳ 
እዛ እንጫወት ነበር። በኋላ ጥይት ናዳ ትንሽ 
ከፍ ወደሚለው የሸዋ ዲቪዥን ገባ። 

በሸዋ ዲቪዥን ትልልቆቹ ለ ‘ኤ’  ሲጫወቱ 
እኛም ለ ‘ሲ’  ና ለ ‘ቢ’  እንጫወት ነበር፡፡የዛን 
ግዜ 7 ኛና 8 ኛ ክፍል የነበርኩ ይመስለኛል፡፡
በኋላ ጥይት ናዳ ከፌዴሬሽን እንዲወጣ 
ተደረገ። በግዜው የተሰጠን ምክንያት 
ረብሻ ችኋል የሚልና ጽ/ቤትም የላችሁም 
የሚል ነበር። ጥይት ናዳ ሲፈርስ በግዜው 
ከነ ቅዱስ ጊዮርጊስና ከነኤልፓ ጋር አንደኛ 
ዲቪዥን የሚጫወት ዳኘው የሚባል ክለብ 
ነበር።የዳኘው ክለብ አሰልጣኞች ወደኛ 
መጥተው ከጥይት ናዳ ተጫዋቾች አንድ 
ስምንት የምንሆነውን ወሰዱን።ኃይስኩል ሆኜ 
ለዳኘው ነበር የምጫወተው፡፡
ኢ.ቶ፦ በዚያን ግዜ በብሄራዊ ደረጃም 
ሆነ በክለብ ደረጃ የሚጫወቱ ድንቅ 
የሚሏቸውን ተጫዋቾች እስኪ ለታሪክ 
ማስታወሻነት ቢጠቃቅሱልን?

አቶ ጌታቸው፦ እኔ እንግዲህ ለዳኘው 
የተጫወትኩት ከ16  አመት እስከ 18 
አመት ልጅ ሆኜ ነው። በግዜው በብሄራዊ 
ደረጃ የኢትዮጵያ ቡድን ከአፍሪካ ምርጥ 
ቡድኖች ግባር ቀደሙ ነበር ብል የተሳሳትኩ 
አይመስለኝም፡፤ በጣም በጣም ጎበዝ 
ተጫዋቾች ነበሩ። ከበረኛ ጌታቸው ዱላ 
ጀምሮ፤ አማካኝ ጌታቸው አብዲ፤ መንግስቱ 
ወርቁ፤ ሉቻኖ፤ ፍስሃ ወልደ አማኑኤል፤ 
ሸዋንግዛው(ፍስሃና ሸዋንግዛው አሜሪካ 
ነበሩ ለስድስተኛው አፍሪካ ዋንጫ ከአሜሪካ 
ተጠርተው መጥተው ነው የተጫወቱት) 

ግርማ አስምሮም (አሁን በአፍሪካ ዩኒየን 
የኤርትራ አምባሰደር የዳኘው ተጫዋች 
ነበር) አስፋው ከበደ፤ ገዛህኝ ማንያዘዋል፤ 
አስቻለው ደሴ፤ ስዩም አባተ፤ከአዲስ 
አበባ ከማስታውስቻው በጣም ጥቂቶቹ 
ሲሆኑ ከአስመራ ደግሞ ፓቼ፤ አህመድ 
አብደላ(ከመንግስቱ ወርቁ ቀጥሎ ድንቅ 
ተጫዋች የነበረ) ብቻ ምን አለፋህ 
በስድስተኛው አፍሪካ ዋንጫ የኢትዮጵያ 
ቡድን በጣም በጣም ጎበዝ ተጫዋቾችን 
ያካተተ ነበር። ከዚያ በኋላ ነው ብሄራዊ 
ቡድኑ እየወደቀ የመጣው።አሁን ደግሞ 
እየተነሳ ነው፡፤ የሚያበረታታ ነው።
በነገራችን ላይ የዳኘው ቡድን አስልጣኝ 
አቶ አለማየሁ ታደሰ ይባላል። በጣም ብዙ 
ተጫዋቾችን ያፈራ ነበር። እኔ ከወጣሁ 
በኋላ ፖሊስ ኦሜድላ ተብሎ አንደኛ 
ዲቪዥን ሲገባ የዳኘው ተጫዋቾች በሙሉ 
ፖሊስ ገቡ አሰልጣኛችንም ፖሊስን 
ያሰለጥን ጀመር፡፡ በግዜው የነበረው 
የእግር ኳስ ታሪክና ደረጃ እንግዲህ ይህን 
ይመስል ነበር በኔ ትውስታ። 
ከዚያ በ 17-18 ዓመቴ  12ኛ ክፍል አጠናቅቄ 
ኦገስት 1974 ጃንሆይ ከመውረዳቸው 

አንድ ወር በፊት ወደ አሜሪካ መጣሁ።በዛን 
ግዜ ደርግ ተቋቁሞ ሚንስትሮችን ማሰር ጀምሮ 
ነበር።
ኢ.ቶ፦ ይቅርታ አቶ ጌታቸው ከኢትዮጵያ 
አይውጡብን፤  ምንም እንኳ የስፖርት 
መጽሄት ቢሆንም ታሪኩ የተሟላ እንዲሆን 
በተጎዳኝ የኃይስኩል ቆይታዎን ዳሰስ 
አርገው ቢያልፉልን? 

አቶ ጌታቸው፦ እሺ ግለጽ ካልከኝ እገልጻለሁ። 
በግዜው በተፈሪ መኮንን እየተማርኩ ዳኘው 
እጫወት እንደነበር ነግሬሃለሁ። ሌላው ቦይ 
ስካውት የሚባል ነበር በዛም ውስጥ እሳተፍ 
ነበር። በትምህርቴም ጎበዝ ከሚባሉት 
ተማሪዎች መካከል አንዱ ነበርኩ።እንዲያውም 
12ኛ ክፍል ስጨርስ በከፍተኛ ማዕረግ ነበር 
የጨረስኩት፡፡ 
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አቶ ጌታቸው ተስፋዬ በ28ኛው የስሜን አሜሪካ 	
ስፖርት ውድድር-2011 አትላንታ
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ከጃንሆይ ለመጨረሻ ግዜ ሽልማት ከተቀበሉት 
አንዱ ነበርኩ። ጃንሆይ በ1973 በኢ.አ(1965) 
እኛን ከሸለሙ በኋላ በአመቱ ነው ስልጣን 
የለቀቁት።

እንደሚታወቀው በ1974 በኢ.አ(1966) 
አብዮት ፈንድቶ ረብሻ ስለነበር ትምህርትም 
አልነበረም። እስኪዘጋ ማለትም እስከ 
የካቲት በነበሩት ወራቶች በአዲስ አበባ 
ሳይንስ ፋክሊቲ ገብቼ አንድ ሴሚስተር 
ተምሬያለሁ።እንዲያውም ለሳይንስ ፋክሊቲ 
ኳስ እጫወት ነበር።የሚገርምህ በዛን ግዜ 
ሳይንስ ፋክሊቲ ውስጥ አብዛኞቹ የትግራይና 
የኤርትራ ተማሪዎች ነበሩ። ከኔም ጋር ኳስ 
ከሚጫወቱት ውስጥ ያለኔ አማርኛ የሚያወራ 
እንዳልነበር አስታውሳለሁ።በአጠቃላይ በዛን 
ግዜ በዩኒቨርሲቲው የሚበዙት ከክፍለ ሃገር 
የሚመጡ ተማሪዎች ነበሩ፡፡ አስታውሳለሁ 
አንዷን ሴምስተርም በከፍተኛ ውጤት ነበር 
የጨረስኩት።በኢትዮጵያ እያለሁ ስፖርቱንና 
ትምህርቱን በጥሩ ሁኔታ ነበር ጎን ለጎን 
የማስኬደው። ይህን ይመስል ነበር ቆይታዬ። 
ከዚህ በኋላ ያለው የአሜሪካ ቆይታዬ ታሪክ 
ነው።
ኢ.ቶ፦ እሺ! አሁን ወደ አሜሪካ መግባት 
ይችላሉ፦ምናልባት ወደ ኢትዮጵያ 
መመለስ ካለብንም በየመሃሉ ልመልስዎት 
እችላለሁ አሁን ግን ይቀጥሉልን፦

አቶ ጌታቸው፦ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
አንድ ሴሚስተር ከተማርኩ በኋላ በአብዮቱና 
በረብሻው ምክንያት ምናልባት አዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ ቶሎ የማይከፈት ከሆነ ብለን፦ 
በግዜው እህቶቼ አሜሪካን ሃገር ስለነበሩ አንድ 
ሶስት የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ማመልክቻ 
አስገባሁ። ሶስቱም ተቀበሉኝ። እኔ ግን 
ሐርቫርድ ዩኒቨርሲቲ መርጬ ገባሁ።

በኦገስት አሜሪካ ሄጄ ወዲያው ነበር 
ትምህርት የጀመርኩት። ሜካኒካል ኢንጅ 
ነሪንግ ። በግዜው እድሜዬ 18 አመት 
ነበር።ይህ እድሜ ደግሞ በተለይ ለኳስ አፍላ ፤ 
ሙሉ ጉልበትና ቅልጥፍና የሚኖርበት እድሜ 
ቢሆንም፡ ትምህርት እንጂ ኳስ የመጫወት 
ሃሳብ አልነበረኝም፡፡

ታላላቅ እህቶቼም ለትምህርት እንጂ 
ለኳስ አልመጣህም ብለው ስለሚቆጡ እኔም 
ስለምፈራቸው ጭራሽ አላስበውም ነበር። 
አባቴም ኳስ ትምህርት ያዘናጋል የሚል እምነት 
ስላለው ኳስ አይወድም። በኋላ ትምህርት 
እንደ ጀመርኩ ባጋጣሚ Physical Education 
በሚል ከስፖርት አይነቶች አንዱን መርጬ 
እንደ ኮርስ መውሰድ ስለነበረብኝ፤ እግር ኳስ 
መርጬ መውሰድ ጀመርኩ። ይህን ኮርስ 
የሚሰጠን አስተማሪ የሐርቫርድ ዩኒ ቡድን 

አሰልጣኝ ስለነበር ኳስ ስጫወት አይቶ ለዩኒው 
እንድጫወት ጠየቀኝና ልምምድ ጀመርኩ። 

በነገራችን ላይ በዛን ግዜ የሐርቫርድ ቡድን 
በጣም ድንቅ ድንቅ ተጫዋቾች ነበሩት፡
፤ አሜሪካ ውስጥ ምርጥ የሚባል ቡድን 
ነበር፡፤ በረኛው ለምሳሌ አምደ ሚካኤል 
የሚባል የኤሌትሪክ በረኛ የነበረና ለኢትዮጵያ 
ብሄራዊ ቡድንም የተሰለፈ ነበር፡፤ ተከላካይ 
ደግሞ በስድስተኛው አፍሪካ ዋንጫ ለጋና 
የተጫወተና ሌሎችም በጣም በጣም ጎበዝ 
ተጫዋቾች ነበሩ።ለዚህ ክለብ ለመጫወት 
ልምምድ ስጀምር እህቶቼ ሰሙ፤ የፈራሁት 
አልቀረም ለአባቴም ተነገረውና አስምሎ 
አስተወኝ። 

እህቶቼ ኳስ እንዳልጫወት አጥብቀው 

ይከለክሉኝ የነበረው ለምን መሰለህ? ከኔ በፊት 
እዛ ሐርቫርድ ይማር የነበረ የጄነራል ተፈሪ 
ባንቲ ልጅ አንተነህ ተፈሪ የሚባል ነበር። 
አንተነህ ከሐርቫርድ መመረቅ አልቻለም 
ነበርና ለዚህ ያበቃው ኳስ መጫወቱ እንደሆነ 
ይወራ ስለነበር እኔም የሱ እድል እንዳይደርሰኝ 
ነበር ስጋታቸው፡፤ በነገራችን ላይ አንተነህ ወደ 
ሃገር ቤት መጥቶ ደርግ ከአባቱ ጋ አንድ ላይ 
ገደለው።

በዚህ ምክንያት ለሐርቫርድም ሳልጫወት 
ቀረሁ፡፡ ትምህርት ቤት ሲዘጋ ብቻ እዛ ከነበሩ 
የላቲን አሜሪካ ክለቦች ጋር እጫወት ነበር።

እኔ ከኢትዮጵያ ከወጣሁ በኋላ እድገት 
በህብረት ዘመቻ ታውጆ ነበር። ስለዚህ ቢያንስ 
ለአራት አመታት ያህል ወደ አሜሪካ የሚመጣ 
ኢትዮጵያዊ አልነበረም። እኔ ነበርኩ ከዚያ 
በኋላ ለሚመጡት ታሪኩን የምነግራቸው።ሰው 

በሱዳን በኩል እየጠፋ መምጣት የጀመረው 
1979-80 ላይ ይመስለኛል።ከዚያ በፊት 
ሬስቶራንት የለ ምን የለ ምን የለ።ዋሽንግተን 
ተማሪ ብቻ ነበር። ተማሪውም ከ1974 
በኢ.አ(1966) በፊት የመጣ ነው።

ያው ትምህርት ጀመርኩ እንዳልኩህ 
ከኢትዮጵያም ጀምሮ ትምህርት ላይ ጥሩ 
ነበርኩ። የኢትዮጵያ ትምህርት ጥራት በጣም 
የሚገርምህ ነው።እዚህ አገር መጥቼ  ፍሬሽ 
ማን ስጀምር ለኔ በጣም በጣም ቀላል ነበር፡፤  
እኔ የማውቀውን አንዱንም አያውቁም ነበርና 
ይገርማቸው ነበር፡፤ 

እናም አራቱን አመት በጣም ጥሩ (al-
most perfect) የሆነ ውጤት አግኝቼ ነው 
ከሐርቫርድ ዩኒ የጨረስኩት። በመቀጠልም 

Massachusetts Institute of Technol-
ogy  (MIT) የድህረ ምረቃ ፕሮግራም ስኮላር 
አግኝቼ ቀጠልኩ።

በዚህ ግዜ ነው እንደገና ኳስ የተጀመረው 
ቦስተን ውስጥ ካሉ ኢትዮጵያዊያን ጋር 
እጫወት ነበር። ያን ግዜ እነ ሰብስቤ እነ 
ሶሎሞን ሽፈራሁ ጠፍተው መጥተው ዲሲ 
ውስጥ ጠንካራ ቡድን ነበር። ዋሽንግቶን 
ዲሲና ቦስተን በየተራ እያዘጋጀን እየተመላለስን 
እንጫወት ነበር ።እንዲህ እንዲህ እየተባለ 
1984 ኢ.አ(1977) ላይ የመጀመሪያው 
ውድድር ተደረገ ። በርግጥ በግዜው በርቀት 
ምክንያት ቦስተን አልተሳተፈም ነበር።እኛም 
የተሳተፍንበት በርካታ ቡድኖች የተወዳደሩበት 
ዝግጅት የተጀመረው ግን 1985 ነው።

እስከ 1987 ለቦስተን ነበር 
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አቶ ጌታቸው ተስፋዬ የ1965 12ኛ መልቀቂያ ፈተናን በከፍተኛ ማዕረግ አልፈው	
ከቀ.ኃ.ሥ ሽልማት ሲቀበሉ። ከንጉሱ የመጨረሻው ተሸላሚዎች አንዱ ናቸው።

[ወደ ገጽ  16 ዞሯል]



 ታህሣሥ 2006   ኢትዮ- ቶርናመንት

ኢ.ቶ፦ ጤና ይስጥልን ሰሎሞን መኮንን 
(ሉቾ) በቅድሚያ ግብዣችንን ተቀብለህ 
ለዚህ ቃለ መጠይቅ በመቅረብህ በራሴና 
በዝግጅት ክፍላችን ስም ምስጋና ላቀርብ 
እወዳለሁ።

ሉቾ፦ ጤና ይስጥልኝ! እኔም ለተሰጠኝ እድል 
በጣም አመስግናለሁ።
ኢ.ቶ፦  ሰሎሞን ለበርካታ 
አመታት እግር ኳስ ተጫውተሃል። 
በክለብ ደረጃም ሆነ ለኢትዮጵያ 
ብሄራዊ ቡድን ለረዥም 
አመታት ተሰልፈሃል። በተለይ 
አሁን በጉልምስና እድሜ 
የሚገኘው አብዛኛው ስፖርት 
አፍቃሪ ያውቅሃል ብለን 
እናምናለን። ለማያውቅህም ይህ 
እንደመተዋወቂያ ይሁንና እስኪ 
ከኳስ ያቆራኘህን ታሪክ በመንገር 
ውይይታችንን ብትጀምርልን።

ሉቾ፦ ኳስ የጀመርኩት በሕፃንነት 
እድሜዬ ሰፈር ውስጥ ነው፡፤ ሰፈሬ 
ለገሃር አካባቢ ነበር። አጎቴ ለምድር ባቡር 
ይጫወት ነበር። እዛ ኳስ እያቀበልኩ፤ ሰፈር 
ውስጥም እጫወት ነበር።

ሰፈራችን ውስጥ የሚያሰለጥነን እግር ኳስ 
ተጫዋች ነበር። እሱ ሲያሰለጥነን የጊዮርጊስ 
ተጫዋች የነበረውና በኋላም ብሄራዊ ቡድን 
የተጫወተው ጌታቸው አብዲ አይቶን አንድ 
5 የምንሆነውን ወስዶ ለጊዮርጊስ ሲ ቡድን 
አስመዘገበን።  ለሲ ቡድን ተመዝግበን ቴሴራ 
ሰጥተው አመቱን ሙሉ ሳንጫወት ሪዘርቭ 
አድርገው አስቀመጡን፡፤ ወደ ሌላ ክለብ 
እንዳንሄድባቸው መያዛቸው ነበር፡፤

በሚቀጥለው አመት ከአምስታችን ሁለት 
ልጆች መጫወት ጀመርን ለጊዮርጊስ ።
ኢ.ቶ፦ ለ “ሲ” ቡድን ስትጫወት 
አብረውህ ይጫወቱ ከነበሩት የምታሳታው 
ሳቸውን ብትጠቅስልን።

ሉቾ፦ እነ ወንደሰን ስለሺና እነ ታደሰ በኋላ 
እርሻ ሰብል ገብተው ነበር፡፤ ሰብስቤ አስፋና 
ሲቨን ነበሩ ።እነሱ ሲጫወቱ እኔ ሪዘርቨ 
ነበርኩ፡፤ እነሱ ወደ ኤ ቡድን ሲገቡ እኔ 
የሲ አምበል ሆኜ መጫወት ጀመርኩ። ኳስ 
የጀመርኩት በዚህ ሁኔታ ነበር።

ኢ.ቶ፦ ከሲ ቡድን በኋላስ?
ሉቾ፦ ከጊዮርጊስ ሲ በቀጥታ ወደ ዋናው 
ቡድን ነው የገባሁት። ዋናው ቡድን እንደገባሁ 
ደግሞ ወጣት ብሄራዊ ቡድን መረጡኝ። 
በዛን ግዜ ለአለም ወጣቶች ዋንጫ ማጣሪያ 
ኬንያንና ሞርሸስን አሸንፈን ከአልጀሪያ ጋር 
አገር ውስጥ እኩል ለኩል ወጥተን አልጀሪያ 

ላይም እንዲሁ ዜሮ ለዜሮ ሆነን አንድ ደቂቃ 
ሲቀረው ዳኛው ፍጹም ቅጣት ምት ሰጥቶብን 
ተሸነፍን። አልጀሪያን ብናሸንፍ ኖሮ ጃፓን 
ላይ በተደረገው የአለም ዋንጫ እንሰለፈ ነበር፡
በዛ የወጣቶች አለም ዋንጫ ነው ማራዶና 
ለአርጀንቲና ወጣት ቡድን ተሰልፎ የታየው። 

ለኔ ደግሞ የመጀመሪያ ኢንተርናሽናል 
ጨዋታ ያደረኩበት ስለነበር ትልቅ ቦታ 
ነበረው። ከዚያ በፊት ኳስን በሰፈር ከመጫወት 
በስተቀር በአጭር ግዜ እዚህ ቦታ እደርሳለሁ 
ብዬም አስቤም አላውቅ ነበር።
ኢ.ቶ፦ ለወጣቶች አለም ዋንጫ ማጣሪያ 

አብረውህ ከተጫወቱት የምታስታውሳቸውን 
ብትጠቅስልን።

ሉቾ፦ አብረውኝ ከተጫወቱት እናተ ጋ 
ያሉት ለማ ክብረት ነበር፤ ኤርሚያስ ወንድሙ 
(አምበላችን ነበር)፤ ከበደ ኃይሌ፤ አቦነህ ፤ 
ሙሉጌታ አሳያቸው ፤ ሲቨን ተስፋ ....ነበሩ 
ኢ.ቶ፦ ከዛስ ቀጣዩ ምን ሆነ....

ሉቾ፦ ወጣት ቡድን ተመርጬ መጫወቴ 
አስደስቶኛል። ከዚያ በኋላ ግን ቁመቴም አጭር 
ስለሆነ በፊዚካል ምክንያት ብሄራዊ ቡድን 
እመረጣለሁ የሚል ምንም ግምትና ተስፋም 

አልነበረኝም። ወደ ክለቤ ተመልሼ ያው 
በክለብ ደረጃ እንደምቀጥል ነበር የማስበው፡፤

በዚህ ግዜ ስብስቤ ፤ገብሩ ፤ አያያና ተስፋዬ 
ያረጋል ሊቢያ ሄደው ጠፍተው ስለነበር አንድ 
ቀን ከፌዴሬሽን ተደውሎ ጸሃፊዋ ና (ጸሃፊዋ 
በጣም ትግባባኝ ነበር) ተመርጠሃል ስትለኝ 
አላመንኩም። ከቤት የሮጥኩ ስታዲየም 
የደረስኩት ሳልቆም ነበር። መንግስቱ ወርቁ 
ያውልህ ሂድና አናግረው ሲሉኝ በጣም 
ፈራሁ፡፤ አናግሬውም አላውቅም ፡ ሁሉም 
ይፈራው ስለነበር እኔም እየፈራሁ ላናግረው 
ስጠጋ፤ “አሁን ነው የምትመጣው? በል ነገ 
ና” ሲለኝ የተሰማኝ ደስታ ደስታ አልነበረም። 
መመርጤን አረጋገጥኩ ማለት ነው።

ከዚያ ለመጀመሪያ ግዜ 
ማድጋስካር ነበር ይዘውኝ 
የሄዱት፡፤ ሁሉም ትልልቆች 
ነበሩ፤ እኔም ሪዘርቭ ነበርኩ። 
ማድጋስካር የማስታውሰው 
ደብድበውንም አሸንፈውን ነበር 
የተመለስነው፡፤ እዚህ ሲመጡ 
እነሱም በጣም ፈርተው ነበር 
ግን ምንም ሳይሆኑ ተጫውተው 
እኩል ለኩል እንደወጣን 
አስታውሳለሁ፡፤ ከዚያ በፊት 
የማስታውሰው ከጊዮርጊስ ቡድን 
ከትልልቆቹ ጋር ጌታቸው ዱላም 
ነበር። ዩጋንዳ ሄጃለሁ።ከዚያ 
በኋላ ግን በጣም በጣም ብዙ 

ጨዋታዎችን ስላደረኩ መቼ በቋሚነት መሰለፍ 
እንጀመርኩ እንኳ አላስታውስም።
ኢ.ቶ፦ ምናልባት በክለብ ደረጃ 
የተጫወትክባቸውን ብትነግረን የብሄራዊ 
ቡድኑም ትውስታ ከዚያ ውስ|ጥ ብቅ ሊል 
ይችላልና እስኪ የጎዮርጊስን ቆይታህን 
ቀጥልልን።

ሉቾ፦ ዋናው ጊዮርጊስ ቡድን እንደገባሁ 
አንድ አመት ተጫውቼ ነው ጊዮርጊስ 
የፈረሰው።ከዚያ ወደፊት ለሚባል ቡድን 
አንድ አመት ተጫወትኩ። ቀጥሎም በአዲሱ 
የስፖርት መዋቅር መኢሰማ ለሶስት ሲከፈልና 
የዞን ቡድኖች ሲመሰረቱ እኔ ለመኢሰማ 
እርምጃችን መጫወት ጀመርኩ፡፤ለእርምጃችን 
3 አመት ያህል ተጫወትኩኝ፡፡
ኢ.ቶ፦ እስኪ አሁን ደግሞ መቼም 
ኳስ ሜዳ አጋጣሚዎች ብዙ ናቸውና 
ለእርምጃችንም ሆነ ለብሄራዊ ቡድን 
ስትጫወት የነበሩህ አስቂኝም ይሁን 
አስገራሚ ወይም አሳዛኝ ትዝታዎች ወይም 
ገጠመኞችን ብታካፍለን።

ሉቾ፦ መቼም በኛ ግዜ ስንት ተጫዋቾች 
	

 -10-

ከግራ ወደ ቀኝ አማረ ዘውዴ ፤ ሶሎሞን መኮንን (ሉቾ)ና ለማ ክብረት 	
በ30ኛው የሰሜን አሜሪካ ስፖርት በዓል ላይ

ወደ ገጽ  18 ዞሯል

በኛ ግዜ ፌዴሬሽኑ ለብሄራዊ ቡድን 
ተጫዋቾች ጫማ ሰፊ ቀጥሮ ነበር።	

ሰሎሞን መኮንን (ሉቾ)



  ኢትዮ- ቶርናመንት ታህሣሥ 2006

የ 21 ዓመት ወጣት እያለ ጀምሮ  ከዘጠኝ ዓመታት በላይ 
ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአማካይ 6 ቦታ ተሰልፎ 
ይጫወት ነበር። የአንድ ልጅ አባት ነው። ''እድሜዬ ወደ ፷ 
ው እየተጠጋ ነው'' ይላል። ከ 3 ዓመት በላይ በኖርዌይ ሓመር 
ፌስት በሚባለው ስፍራ ኑሮውን አድርጎል።  ለቃለ መጠይቅ 
ፍቃደኛነቱን ሲገልጽልን አመሰገንነው። ''እኔ ነኝ ማመስገን 
ያለብኝ'' አለን። ምክንያቱንም ሲገልጽ ''ከተረሳሁበት ቦታ 
ያገኛችሁኝ እናንተ ናችኋ ''አለ። ለዘመናት ከሚዲያና ከሰው 
ያልተገናኘው ይህ አንጋፋ ስፖርተኛ፤ ክብሮም ተወልደ መድህን 
ይባላል። አብረነው እንቆይ።
ኢ.ቶ፦ ክብሮም ማነው? የት ተወለደ ? የት አደገ?

ክብሮም ፦ በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ''ክብሮም 
የታለ?'' ብላችሁ በማሰባችሁ። የተወለድኩትም ያደኩትም ኳስ 
የጀመርኩትም አስመራ ነው።  እንደማንኛውም ሰው የጨርቅ ኳስ 
ሰርተን ቡድን መስርተን በሳንቲምም በምንም እየተጫወትን ነው 
ያደግነው። በኋላ ላይ  አቶ የማነ የሚባል ሰው 'ገዲል' ነው ቅጽል 
ስሙ ከፌዴሬሹኑ ውጭ በግሉ በየሰፈሩ ቡድን እየመሰረተ ሳንቲም 
እንድናዋጣ እያደረገና ማሊያ እየገዛልን ያጫውተን ነበር። በተለይም 
በዓመት የትምህርት መዝጊያ ጊዜ በየእድሚያችን በማቧደን 
ያጫውተናል። የሚያጫውተንም  በባዶ እግራችን ነው።ምክንያቱ 
ደግሞ ጠንካሮች እንድንሆን ነው። ከዚያም የ15 ዓመት ልጅ እያለሁ 
ትንሽ ደህና ሆኜ ስለተገኘሁ በፌዴሬሽን ከተመዘገቡት እና በ3ተኛ 
ዲቪዚዮንነት ለተሰየመው  ''ነብር'' ቡድን ተመለመልኩ።  ለ3 
አመት በቡድኑ ተጫወትኩ። በመቀጠል ሜሎት ለሚባል  3አመት 
ያህል ከተጫወትኩ በኋላ ወደ መንደፈራ ተዛወርኩ። መንደፈራ 
ቡድንም ለ 6ወር ያህል ተጫወትኩ።  ጫማ ማሊያ እየተሰጠን ነበር 
የምንጫወተው። ይሄ ሁሉ የሆነው እስከ 1966 ዓመተ ምህረት ነው። 

ደስ የሚል ጊዜ ነበር።
ታዲያ በነዚህ ጊዜዎች  ከአዲስ አበባ በየሁለት ዓመቱ  

አስመራ እየመጡ የሚጫወቱ የሰራዊቱ ቡድኖች ነበሩ።  
እኔም ለአስመራ ፖሊስ ከ 1958 እስከ 1966 በየሁለት 
ዓመቱ በተደረገው ውድድሮች ላይ ተጫውቻለሁ። 
እንዲያውም 2 ጊዜ ዋንጫውን በልተን ነበር። ከዚያን 
ጊዜ ጀምሮ በኳስ ተጫዋችነት በፖሊስ ሰራዊት ውስጥ 
ተቀጥሬ ነበር። እንግዲህ ከዚያ በኋላ ነው ከአስመራ 6 
ልጆች ተመርጠን 4 ታችን ተሳክቶልን   ፈርሶ በመጠገን 
ላይ የነበረውን ኦሜድላ የፖሊስ ሰራዊት በመስራችነት 
የተቀላቀልኩት።ከዚያም ከየክፍለሃገሩ የተመረጥነው 
አንድ ቦታ አሰባስበው አስቀመጡን።ጊዜውም ክረምት 
በመሆኑ ወደ ድሬደዋ ለዝግጅት ከአሰልጣኝ አብርሃ ጋር  
ተጓዝን።
ኢ.ቶ፦ ወደ አዲስ አበባ ስትገቡ ምን ተሰማህ ?

ክብሮም ፦ በወቅቱ በመመረጤ ከመደሰት ውጭ የተለየ 
ነገር አልነበረም። የሰራዊቱ ቡድን በመሆኑ ለየት ያለ 
በጀት አልነበረውም።ነገር ግን አብረን አንድ ካምፕ 
ውስጥ መኖራችን ይበልጥ አቀራረበን።የወንድማማች 
ስሜታችን በይበልጥ ለቡድናችን ፍቅር እንዲኖረን 
አደረገን። እንግዲህ በዚያን ጊዜ የነበሩት የጦሩ ቡድኖች 
እነ መኩሪያ፤ እነ ምድር ጦር (መቻል)፤ ንብ፤ (አየር 
ህይል) ነው የነበሩት። የሌሎች ክለብ ተጫዋቾች በካምፕ 
ውስጥ የማያድሩ የሚመላለሱ ነበሩ። የእኛን ለየት 
የሚያደርገው ሁላችንም በአንድ ካምፕ መሰባሰባችን 

ነበር። እዚያው እንበላለን። እናድራለን። እንጫወታለን። በካምፓችን 
ውስጥ። መሰባሰባችንም ጠንካራ አድርጎናል ብዬ አስባለሁ። 
ኢ.ቶ፦ ኦሜድላ በአዲስ መልክ ሲዋቀር የነበራችሁትና 
የምታስታውሳቸው?

ክብሮም ፦ እኔ፣ ሃይሉ ጎሹ፣ ንጉሴ ገብሬ፣ እየለ ብሩክ፤ ሲሳይ መኩርያ 
ደምሴ፤ እነ ማንደፍሮ ቀደም ያልነው ስንሆን በመቀጠል እነ ይበቃል 
ገብሬ፣ሲሳይ፤ ከዳኘው የመጣው ካሳሁን ገብረህይወት፤ ግርማ ከበደ 
አሜሪካ ያለው እንዲህ እንዲህ እያልን በጣም የተጠናከረ ቡድን 
ነበረን። ሳስታውሳቸው ብዙ ናቸው።ጥሩ ተፎካካሪ ሆነንም ታንዛኒያ 
ድረስ ለመጫወት በቅተን ነበር።
ኢ.ቶ፦ በዚያን ጊዜ ከቀድሞ ተጫዋቾች ''እከሌን በሆንኩ'' 
የምትለው ተጫዋች ነበር?

ክብሮም ፦ ብዙ የሃማሴንና የእምባሶይራ ታዋቂ ተጫዋቾች 
ነበሩ።ሌሎችም የማደንቃቸው ። ነገር ግን አንዳቸውንም ለመሆን 
አስቤ አላውቅም። እኔ  እጅግ አድርጌ ኳስ መጫወት አፈቅራለሁ። 
እራሰን በራሴ የማስደስትበት ትልቁ ነገሬ ኳስ ነበር። ከኳስ መለየት 
የማልችል ሰው ነበርኩ። ስለዚህም አድናቂ ነበርኩ እንጂ  ''እከሌን 
በሆንኩ'' የሚል አስቤ አላውቅም። 
ኢ.ቶ፦ ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዴት ገባህ?

ክብሮም ፦ ወደ አዲስ አበባ እንደገባሁ ብዙም አልቆየሁም። በ1967 
አካባቢ “የሸዋ ምርጥ” ለሚባለው ቡድን ተመረጥኩ።እነ ካሳሁን ተካ፣ 
እነ ሰለሞን፣እነ አህመድ ጀምበር እና ለሎችም የነበሩበት።ከዚያ ጀምሮ 
ለ 9ዓመት ለብሄራዊ ቡድኑ በአማካይ ቦታ እጫወት ነበር። ከ ጊኒ ጋር 
ባደረግነው ጨዋታ እግሬ ተጎድቶ እስካቆምኩ ድረስ የብሔራዊ ቡድኑ 
ቋሚ ተሰላፊ ነበርኩ።
ኢ.ቶ፦ ትዝ የሚልህ የብሔራዊ ብድኑ ጨዋታ?
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አስታዋሽ ባላጣ ከኢትዮጵያ  
አልወጣም ነበር!

ክብሮም ተወልደ መድህን የቀድሞ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድንና 	
የኦሜድላ(ፖሊስ) ተጫዋች የነበር	
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ኢ.ቶ፦ ጤና ይስጥልን አቶ ደምስ ስዩም፤ በቅድሚያ ለዚህ 
ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆንክ 
በአንባቢና በዝግጅት ክፍላችን 
ስም ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። 
እስኪ እንደ መነሻ አቶ ደምስ 
ስዩም ማናቸው? ለሚለው 
ጥያቄ በተለይም ከኳስ ጋር 
ቁርኝት ከጀመርክበት በመነሳት 
ብታጫውተን። 

ደምስ ስዩም፦ እኔም ለሰጣችሁኝ እድል 
በጣም አመስግናለሁ፡፤ ስሜን አንተው 
አስተዋውቀሃልና አልደግመውም፡፤ 
እንግዲህ ኳስ የጀመርኩት በልጅነት 
ነው። ልጅ እያለሁ ሰፈራችን አዲስ 
አበባ ልዩ ስሙ አዲስ ከተማ የሚባለው 
አካባቢ ነበር፡፤ በግዜው አዲስ ከተማ 
አካባቢ ያለን ልጆች ያቋቋምነው 
በራሪ ሮኬት የሚባል ቡድን ነበር፡
ያው እንደማንኛውም የዛን ዘመን 
ህጻን ካኔቴራ ገዝተን ጀርባው ላይ 
በተገኘው ነገር ቁጥር ጽፈን መጫወት 
ነው። አንደኛና መለስተኛ ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርቴን በዛው አካባቢ ነበር 
የተማርኩት ከዚያ በኋላ አዲስ ከተማን ለቀን አራት ኪሎ ቤተ መንግስቱ 
አካባቢ ያለ ሰፈር “ፊት በር” ይባላል እዛ ገባን።

ፍል ውሃ ጀርባ ሮተሪ ክለብ የሚባል ነበር፡፤ ሮተሪ ክለብ ከተለያዩ 
የአዲስ አበባ ሰፈሮች በርካታ ቡድኖች እየመጡ የሚጋጠሙበት ሜዳ 
ነው።በዚህ አጋጣሚ ይህ ሮተሪ ክለብ ለኢትዮጵያ ስፖርት እድገት 
መሰረት የጣለና ለብሄራዊ ቡድን ተሰልፈው የተጫወቱ በርካታ 
ድንቅ ተጫዋቾችን ያፈራ መሆኑን መግለጽ እወደለሁ፡፤ የሮተሪ ክለብ 
ውድድርን የሚያዘጋጁት አቶ ከበደ ዳምጤ ይባሉ ነበር። ነፍሳቸውን 
ይማርና አሁን በህይወት የሉም።አቶ ከበደ በዛን ግዜ ሽልማት እያዘጋጁ  
ከተለያዩ የአዲስ አበባ ሰፈሮች የሚመጡ ቡድኖችን እያጫወቱ በጣም 
ደስ በሚል ሁኔታ ውድድሩን ያካሂዱ ነበር፡፤ ውድድሩን የሚመሩት 
ዳኞች ደግሞ ከኃይስኩል ተማሪዎች አሰልጥነው ነው።እንዴት ደስ ይል 
ነበር መሰለህ። አቶ ከበደ ዳምጤ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ እድገት ትልቅ 
አስተዋጾ ያደረጉ መሆናቸውን ታሪክ ሊመዘግበው ይገባል።

ወደ ራሴ ኳስ አጀማመር ስመለስ፡ በነገራችን ላይ ቁመቴ ረዘም 
ስለሚል (ከፎቶው መመልከት ይቻላል) መረብ ኳስና እግር ኳስን 
ጎን ለጎን ነበር የማስኬዳቸው። በኋላ የእግርኳሱ ዝንባሌ ጠንከር 
ብሎ መረብ ኳሱን ባልተወው ከዚህ ያላነሰ ደረጃ ልደርስ እንደምችል 
እርግጠኛ ነበርኩ።
ኢ.ቶ፦መረብ ኳስ የት ተጫውተሃል?
ደምስ ስዩም፦ በክለብ ደረጃ ሳይሆን በትምህርት ቤቴ ነበር 

የምጫወተው፡፤ ት/ቤቴን በተደጋጋሚ ሻምፒዮን ካደረጉት አንዱ 

ነበርኩ፡፤ በኋላም በሰፈር አካባቢ የሚዘወተረው እግር ኳስ ስለነበር 
እኔም በዛው ቀጥልኩ። ዘጠኝ የሰፈር ልጆች ሆነን አንድነት “ሲ” ቡድን 
ተመዝግበን መጫወት ጀመርን። በጣም እንግባባ ስለነበር ቡድናችን 
ካንዴም ሁለቴ የሕጻናት ሻምፒዮን ሆኗል። ቀጥሎም አድገን ወደ 
“ቢ” ገባን፤ ከዚያም ወደ ዋናው “ኤ” ቡድን ገብተን ስንጫወት፤ አዲስ 
የስፖርት መዋቅር ተብሎ አንድነት ፈረሰ፡፤ አንድነት ሲፈርስ አዲስ 
አበባ ሂልተን ሆቴል ለሰራተኛው ቡድን እንድጫወት እቤት ድረስ 
መጥተው ጠይቀውኝ ገባሁ፡፤ እዛ እየተጫወትኩ በአዲሱ የስፖርት 
መዋቅር መኢሰማ እርምጃችን ሲቋቋም፤ ከነ ለማ ክብረት፤ ሶሎሞን 

ሉቾ፤ ሪኮ ጀራርዴ፤መሃመድ 
ሸዳድ፤ሲሣይ ከበደ፤ ፈቃደ ሙለታ፤ 
ዘሪሁን ተክሌ(ቢረጋ)፤ ኑኑ ኩባ 
፤ አድነው ስንታየሁ፤ ተስፋዬ 
ካብትይመር፤ (ኑኑ) ለብሄራዊ 
ቡድን የተሰለፈ፤ ረታ ወ/ሰንበት፤ 
ተስፋዬ ከበደ ሌሎችም የረሳኋቸው 
ጓደኞቼ ሆነን መጫወት ጀመርን፡
እርምጃችን በግዜው በጣም 
ጠንካራ ቡድን ነበር። የኢትዮጵያ 
ሻምፒዮናና የጥሎማለፍ ሻምፒዮን 
ሆነናል።እርምጃችን ሶስት ዓመት 
እንደተጫወትን ፈረሰ። እነ ለማም 
ጠፉ እኔም ወደ እናት ቡድኔ ወደ 
ሂልተን ተመልሼ ገባሁ፡፤
ኢ.ቶ አንድነት ውስጥ አብረውህ 
የተጫወቱ ታዋቂ ተጫዋቾችን 
አልነገርከንም?

ደምስ ስዩም፦ አንድነት ውስጥ 
አብረን ከተጫወትናቸው ግርማ 
ማሞ(ኪሼ)፤ ከበደ ሙላት፤ ከበደ 
ጢሞ፤ ጌታሁን አስቻለው(ክሉ) 

አሁን ቤልጀም የሚኖር በጣም ድንቅና ለብሄራዊ ቡድንም የተሰለፈ 
ተጫዋች ይገኙበታል።በነገራችን ላይ ለወጣት ቡድንም ለብሄራዊ 
ቡድንም የመመረጥ እድል አግኝቼ ነበር፡፤ የመሰለፍ እድል ስላላገኘሁ 
ብዙም የሚጠቀስ አይሆንም እንጂ፡፤ 

ኢ.ቶ ባንተ ግዜም ከነበሩ ተጫዋቾች፤ ካንተ ቀደም ያሉትንና 
የአሁኑን የኳስ ደረጃና የተጨዋቾች ችሎታ አነጻጽር ብትባል ?

ደምስ ስዩም፦ ማነጻጸር ሊያስቸግረኝ ይችላል፡፤ ያኔ ጥሩ ነበር አሁን 
ደክሟል፤ ወይም ያኔ ደካማ ነበር አሁን ተሻሽሏል፤ ለማለት አስቸጋሪ 
ነው፡፤ በየግዜው የነበረውን እያነሳሁ ግን ልገልጽልህ እችላለሁ።

ኢ.ቶ እንደተመቸህ
ደምስ ስዩም፦ ከኛ ቀደም ካሉትና ሲጫወቱ ለማየት የደረስኩባቸው 
በተለይ በ10ኛ አፍሪካ ዋንጫ አካባቢ የነበሩ ተጫዋቾች ችሎታ በጣም 
የሚደንቅ ነበር፡፡ አስልጣኞች ለብሄራዊ ቡድን ለመምረጥ እስኪቸገሩ 
ድረስ በጣም ተመጣጣኝና ድንቅ ችሎታ የነበራቸው በርካታ  
ተጫዋቾች ነበሩ። ይህን ስልህ ከበረኛ እስከ 11 ቁጥር ቢያንስ አምስት 
አምስት ተጫዋች ይኖሩ ነበር ፡፤ 

ከዚያ በኋላ በኛም ግዜ ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች ነበሩ። ችግሩ ወደ 
ውጭ ወጥተው አይመለሱም። ሌላ ይመረጣል እሱም ይጠፋል፤ ሁሌ 
አዲስ ብሄራዊ ቡድን መምረጥ ነበር ፡፡ ይህ መሆኑ ደግሞ ውጤቱን 
አበላሸው። አንድ ቡድን ጠንካራ የሚሆነው 
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ደምስ ስዩም	
የቀድሞው እርምጃችን ቡድን ተጫዋችና የወቅቱ 	

የቪክቶሪያ ኢ.ኮ.ባህልና ስፖርት ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት
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(በፍቅሩ ኪዳኔ)
     በህብረተሰብ መዋቅራት ሁሉ የተናኘ፤ መፍትሄውን ወይም 
መዳኛውን ማወቅ ያልቻልነው ‘ቫይረስ” ካለ - ያለ ጥርጥር እሱ ‘እግር 
ኳስ /ፉት ቦል/ ነው። በዚህ ‘ቫይረስ’ የተለከፈ ህመምተኛ በራሱ 
ምርጫ ከሚወስደው የማገገሚያ መፍትሄ በስተቀር ሌላ አዳኝ ወይም 
አካሚ የለውም። ሀሴት አልያም ሀዘን መለያው የሆነውን የዚህን 
ተላላፊ ‘ቫይረስ’ ወይም ‘ልክፍት’ ባህሪያት እናውቃለን የሚሉ አሉ። 
አለመታደል ሆኖ ግን ይህ ቫይረስ አንዳንድ ጊዜ የሚቀሰቅሰው መጠነ 
ሰፊ ውድመት አለ።
    ልክፍቱ ስሜትን በማቁነጥነጥ ይጀምርና 
ከቁጥጥር ውጪ ወደ ሆነ አመፅ አሻቅቦ ወደ ልብ 
ድካም ወይም ራስን ወደ ማጥፋት ይሸጋገራል። 
ይህ ቫይረስ በሁለት ጎረቤታም ሀገሮች መካከል 
ጦርነትን እስከማጫርም ደርሷል፤ ኤል ሳልቫዶርንና 
ሁንዱራስን ይጠቅሷል። ከዚህ ቫይረስ ማህፀን 
የሚወጣውና እጅግ አደገኛ የሆነው ተላላፊ ጀርም 
ደግሞ ወሮበላነት /hooliganism/ ነው፤ ትርምስና 
ምስቅልቅል በመፍጠር ላይ የሚገኘው። ይህ 
ወሮበላነት ከቁጥጥር ውጪ ከመሆኑ አስቀድሞ 
መዳኛ ይገኝለት ዘንድ ጠቢባን በየላቡራቶራቸው 
እየጣሩ ይገኛሉ።
    እግር ኳስ የበርካታ ሳይንሳዊ ጥናቶች አምባ 
ሆኗል። የትኛውም የሥነ ህብረተሰብ /ሶሺዮሎጂ/ 
ወይም ሥነ አእምሮ /ሳይኮሎጂ/ ጠቢብ የሰው ልጅ 
ለእግር ኳስ ያለውን የጋለ ስሜት በተጨባጭ ማብራራት አልቻለም። 
እግር ኳስ በሀገረ አሜሪካም ጭምር /በእነሱ አጠራር ‘ሶከር’/ 
በሚያስገርም ሁኔታ ስር ሰዷል።
    ፈረንሳዊው ፀሀፊ አንድሬ ማልሮ /Andre Malraux/ እግር ኳስ 
በሰው ልጆች መንፈስ ላይ ያሳደረውን ገዢነት አስመልክቶ ሲፅፍ፤ 
“በሙዚየሞች የሚገኘው ህዝብ ቁጥር እያሽቆለቆለ ነገር ግን ወደ 
ስታዲየም የሚጎርፈው ህዝብ ቁጥር እየናረ የመሄዱ ጉዳይ ያሳዝነኛል።” 
ብሏል። 
    የቀድሞው የዩኔስኮ ዳይሬክተር ጄኔራልና የአንድሬ ማርሎ አገር 
ሰው /compatriot/ ሬኔ ማሁ /Rene Maheu/ ለዚህ አገላለፅ ምላሽ 
ሲሰጥ፤ “ሁለቱ እንቅስቃሴዎች /እግር ኳስና አርት/ የማይጣጣሙ 
ወይም በተጓዳኝ የማይሄዱ ሆነው አይደለም፤ በስታዲየም የሚገኘው 
ህዝብ ቁጥር በሙዚየሞች ያለመገኘቱ። እንደውም ‘በተዋጣለት ወይም 
ትክክለኛ’ ማህበረሰብ /ideal society/  ህዝቦች በሁለቱም ስፍራዎች 
ዘወትር ሊገኙ ይገባ ነበር። ምክንያቱም በእግር ኳስ የሚታየው ውብ 
ጥበብ በአርት ውስጥም አለና።” ብሏል።
    ነገር ግን የእግር ኳስ ክስተት ቀላልም ውስብስብም በመሆኑ ሳቢያ 
በቃላት ቀመር ለመግለፅ አስቸጋሪ ነው። እግር ኳስ የህብረተሰብ 
ውጤት ቢሆንም መንግሥት ጉዳዩ አድርጎ የገባበት ሆኗል።
    በ2014 የዓለም መላ ትኩረትና ቀልብ በሙሉ በብራዚል በሚካሄደው 
የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ውድድር ላይ ይሆናል። በዚህ ወቅትም 
የእንቅልፍ ሰዓት እንደየሀገሩ የጊዜ መዘውር እንዲዞር/ እንዲቀየር 
ይገደዳል። በየቤቱ ያለውም ሰላም ይንገጫገጫል። እያንዳዱ የስሜት 

ህዋስ ካሸለበበት ይነቃል። የልብ ምት ፍጥነት ይከንፋል። የደም 
ስርጭት ዝውውር ይጨምራል። የሲጋራና የአልኮል ፍጆታ ይጦዛል፤ 
ምንም እንኳን በየስታዲየሙ የታገደና የተከለከለ ቢሆንም። መብራትም 
ያለወትሮው ሲንቦገቦግ ያድራል። 
     በዚህ ሁሉ መኻልም ውድድሩ በሚካሄድበት ጊዜ ስለ ተጫዋቾቹ 
ብቃትና ችሎታ፤ ስለ ዳኞቹና በተለያዩ ቡድኖች ስለተገኙ ውጤቶች 
በሚሊዮናት የምንቆጠረው ተመልካቾች ስለ እግር ኳስ ያለንን ልዩ 
ዕውቀት /ስፔሺያሊቴ/ ለማሳየት ዴሞክራሲያዊ ክርክሮችን ስናካሂድ 
እንሰነብታለን። 
       ግማሽ ባዶ ወይም ግማሽ ሙሉ በሆነ ስታዲየም ውስጥ በተመልካቾቹ 
መካከል አንዱ ከሌላው ልቆ ለመገኘት በሚካሄደው የቃላት ጦርነት 
የመቻቻል ጨዋታ /fair play/ ብሎ ህግ ለእነሱ አይሰራም። 
ቁማርተኞቹ ብቻ ናቸው የጨዋታውን ውጤት አስቀድመው የሚያውቁ 
ስለመሆናቸው ሊያሳምኑን የሚጥሩት።

 በበኩሌ የዳኛው የመጨረሻ ሰዓት ፊሽካ 
እስከሚሰማበት ድረስ የእግር ኳስ ጨዋታ 
አሸናፊም ተሸናፊም የለውም፤ አቻ ከሚወጡት 
በስተቀር። ሆኖም ትዕይንቱ በሜዳው ላይ ባሉት 
ተጫዋቾች ብቻ የተወሰነ አይደለም። ቢጫና ቀይ 
ካርዶችን ከግምት ውስጥ የማያስገቡትና ህግን 
የሚተገብሩት ዳኞችም ተመልካች የሚሆኑበት - 
የየቡድኑ ደጋፊዎች የየራሳቸውን ትዕይንት /ሾው/ 
ያሳያሉ። 
    ከዚህም በላይ በአንድ ወገን ‘በጣም ታዋቂ 
ግለሰቦችን’ /ቪአይፒስ/ ደህንነት ለመጠበቅ 
እና በሌላ በኩልም ወሮበላዎችን ለመቆጣጠር 
በየማእዘናቱ የሚጠመዱት መሰለያዎች 
ሁሉ የአስተናጋጁን ሀገር ወታደራዊ ክፍል 

የሚያካትትም ሆኗል። ለደህንነት የሚወጣውም በጀት የሚሸፈነው 
በአስተናጋጁ ሀገር ነው። በእግር ኳስ ግጥሚያ ወቅት የሚከሰተው 
ረብሻ  ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አካላት የሚያሳት ፈው በስታዲየሙ 
ውስጥ ሞት ሲያስከትል ብቻ ነው። በዚህ መኻል ግን ችግሩ እንዳይፈጠር 
ለመከላከል የሚረዳ  ቅድመ ትምህርት አይሰጥም። በወሮበሎች የተነሳ 
በስታዲየም ውስጥ ምን ሊከተል እንደሚችል መገመት አስቸጋሪ ሆኗል፤ 
በተለይም ከሴፕቴምበር 11 ወዲህ።  
    ለእግር ኳስ የጦፈ ፍቅር የነበራቸው ሁሉ አሁን ወደ ስዲየም 
ከመሄድ ይልቅ ከቴሌቪዥናቸው ፊት መቀመጥን ይመርጣሉ። ምንም 
እንኳን ግላዊ ምርጫቸው ቢሆንም ቅሉ፤ ይህ ግን የሚያሳፍርም ነው። 
እግር ኳስን በርቀት ምልከታ ሳይሆን በውስጡ ሲገኙ ነው ‘የህይወቱ’ 
አካል የሚሆኑት። ተፈጥሮአዊ በሆነው ግዙፍ ስክሪን /ስታዲየም/ 
ተገኝተው - እንደንብ ህምህምታ የሚያምመውን እድምተኛ ድምፅ 
እና የማያውቁትን ጎረቤት ተመልካች አስተያየት እየሰሙ፤ ስታዲየሙ 
በድንገተኛ ጭብጨባ ሲናጋ፤ የፊሽካ የጡሩንባና የታንቡር ህብረ 
ዜማ ሲያስተጋባ፤ የባንዲራ ዘርና በቀለማት ያበዱ ያንገት ልብሶች 
ሲውለበለቡ - እኒህ ሁሉ ናቸው የእግር ኳስ ህይወቱ። 
    በሜዳው ላይ የሚገኙት 22 ተጫዋቾች እንደሚያስገኙት ውጤት 
የሚያገኙትንም የጉርሻ መጠን አስቀድመው ተደራድረው የጨረሱ 
በመሆናቸው (መቼም በዚህ ዘመን በስፖርት ማንኛውንም ነገር 
መደራደር ይቻላልና) ውጤታቸው በድል እንዲጠናቀቅ ይመኛሉ።
    የዘመናዊው ኦሎምፒዝም መስራች የሆነው ባሮን ፒየር ደ ኩበርቲን 
/Baron Pierre de Coubertin/ በ1882 ስለ እግር ኳስ ተጫዋቾች 

ወደ ገጽ 21  ዞሯል  

አቶ ፍቅሩ ኪዳኔ
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የእግር ኳስ ቫይረስ!



 ታህሣሥ 2006   ኢትዮ- ቶርናመንት

[ከገጽ  7 የዞረ]
አቶ ካሣ፦ ፍጹም ከግምት በላይ የሆነ ጫወታ ማሳየት የቻልነው። 
በዕውነቱ ያለፍንበትን ሁኔታ ለተመለከተ ሰው የዛን ቀኑን ውጤታችንን 
ለመግለጽ በቂ ቃላት የሚኖሩት አይመስልም። ያ የጫወታ ቀን መቼም 
የማንረሳውና ምናለ ሁሌም እንዲህ ቢሆን የሚያሰኝ ነበር። ምንም 
እንኳን ከሁለት- ሶስት ቀናት በኋላ የተለየ ጉዳይ ቢያጋጥመንም ያ ቀን 
ግን እጅግ የረካንበት ነበር።
ኢ.ቶ፦ እንዴት ነበር አጠፋፋቸው? እናንተስ ለመቅረት 
መወሰናቸውን ያወቃችሁት መቼ ነበር?

አቶ ካሣ፦ እንዴት መሰለህ? እንግዲህ ሁል ጊዜ ተጫዋቾች ከጫወታ 
በኋላ ሾፕ እናድርግ የሚሉት ልማድ ነበራቸው። ያን ዕለትም 
እንደዚያው ነበር ያሉት። በፕሮግራማችን መሰረት ደግሞ ከጉዞ 
በፊት የአንድ አዳር ጊዜ ነበረን። ለሾፑ ደግሞ አይቬሪኮስት ይሻላል 
ተባለ። እዚያ የነበሩ ኢትዮጵያዊያንም ያንኑ ስለመከሩን ነበር ወደ 
አይቬሪኮስት የሄድነው። እዚያ ሆቴል ያዝንና ተጫዋቾቹም ልዑካኑም 
ከእራት በፊት የምንገናኝበትን ሰዓት ተቀጣጥረን በየፊናችን ሄድን። 
ከተማ ውስጥ ስንዘዋወር ሁሉ እንገናኝ ነበር። አንድም የተለየ ሁኔታ 
አላየሁም። ማምሻው ላይ ግን በቀጠሮው ሰዓት 6ቱ ተጫዋቾች ሳይገኙ 
ቀሩ። ብንጠብቃቸውም አልመጡም። የኋላ ኋላ የፖለቲካ ጥገኝነት 
ስለመጠየቃቸው ሰማን። አንድም ማድረግ የምንችለው ነገር ወይም 
ምክንያት አልነበረም። ይህን ለመሰለው ጉዳይ ሁሉም በየራሱ ነው 
ኅላፊነቱን የሚወስደው። ስለዚህ እኛም ተመለስን እነሱም ቀሩ። አገር 
ቤት ያለው የኳስ አፍቃሪ ግን መጀመሪያ በውጤታችን በጣም ተደስቶ 
ነበር የሚጠብቀን። የተጫዋቾቹን መቅረት ሲሰማ ግን በጣም አዘነ። 
ደነገጠ። የብዙዎቹ ጥያቄ ‘እንዴት ነው? ለምንድነው?’ የሚል ነበር። 
ኢ.ቶ፦ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ርዕስ እንለፍ። በኢትዮጵያ 
ስፖርትም ሆነ በአፍሪካ ፉት ቦል ፌዴሬሽን ደረጃ ሲያገለግሉ 
ከክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማና ከአቶ ፍቅሩ ኪዳኔ ጋር መስራትዎ 
ይታመናል። እስኪ ስለ አቶ ይድነቃቸው ይንገሩን? ከእሳቸው ጋር 
መስራት ምን ይመስላል?
አቶ ካሣ፦ - ከክቡር ይድነቃቸው ተሰማ ጋር ለረዥም ጊዚያት 

አብሮ የመስራት ዕድል አጋጥሞኛል። በዚህም በጣም በጣም ዕድለኛ 
ነኝ። ፈጣሪዬንም አመሰግነዋለሁ። ብዙ ነገሮች የተማርኩት ከሳቸው 
ነው። በዕውነቱ ወደ ፌዴሬሽኑ ስመጣ ጽኑ ፍቅርና ቁርጠኝነቱ እንጂ 
ይህ ነው የሚባል ግንዛቤ ኖሮኝ አልነበረም። ከሳቸው ጋር በቅርብ 
በመስራት ነበር ብዙ ነገሮችን ለመማር የቻልኩት።

በፌዴሬሽንም ሆነ በአፍሪካ ፉት ቦል ኮንፌዴሬሽን ደረጃ ስራውን 
በብቃት መወጣት እንድንችል ያበቁንና መሰረቱን የጣሉልን እሳቸው 
ናቸው። እኔ ሁሌም ስለሳቸው ሳስብ ከጊዜያቸው በጣም ቀድመው 
የተፈጠሩ ሰው ነበሩ ነው የምለው። ለኛ ለቅርብ የስራ ባልደረቦቻቸው 
እንደ አለቃም፣ እንደ አስተማሪም፣ እንደ መካሪም፣ እንደ ወንድምም 
ሆነው ሁሉን በእኩል ዓይን እየተመለከቱ ነበር የዘለቁት። በስፖርቱ 
ዓለም በዙሪያቸው የነበርነውን ሁሉ ያለልዩነት ነበር የሚያዩን። 
ተጫዋቹን፣ ጸሀፊውንና ተላላኪውን ሳይቀር በእኩል ፍቅርና አክብሮት 
የሚያስተናግዱ ሰው ነበሩ።

በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካንም ሆነ የዓለም ስፖርትን 
በተመለከተ የነበራቸው ሰፊ ዕውቀት ወደር የማይገኝለት ነበር።ሁሉም 
ከፍተኛ ክብር የሚሰጣቸውና በንቃት የሚደምጣቸው ሰው ነበሩ። 

ቁጡ ሰውም አልነበሩም። ሰዎች ከስህተታቸው ይማራሉ ብለው 
ያምናሉ። በስፖርቱ ዓለም ባላቸው ሰፊ ዕውቀት፣ ፍቅርና ቁርጠኝነት 
በሰሩባቸው ቦታዎች ሁሉ፤ በአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌዴሬሽን፣ 
በኢንተርናሽናል ኦሎምፒክ ኮሚቴም ሆነ በፊፋ ደረጃ ለኢትዮጵያ፣ 
ለአፍሪካም ሆነ ለዓለም ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ሁነኛ ተከላካይና ጠበቃ 
ሆነው ያሳለፉ ታላቅ ሰው ነበሩ። እኛም እንግዲህ ከሳቸው ጋር ለብዙ 
ዓመታት በመስራት ዕውቀትና ተመክሮ ማዳበር በመቻላችን ነበር 
በዓለም አቀፉ ደረጃ ለማገልገል የበቃነው።

ከአቶ ፍቅሩ ኪዳኔም ጋር እንዲሁ ለረጅም ዘመናት ነው አብረን 
የተጓዝነው።እሱ በብስክሌት፣ በአትሌቲክስና በቦክስ ፌዴሬሽኖች ነበር 
የሚሰራው። እኔ ግን በእግርኳስ ፌዴሬሽን ብቻ ነው የዘለኩት። ወደ 
ፌዴሬሽን ከመባታችን በፊትም ቢሆን ለረጅም ጊዚያት እንተዋወቅ 
ነበር። በኋላም በተለይ በውድድር ዝግጅቶች ወቅት አብረን እንሰራ 
ነበር። ለምሳሌ ፍቅሩ የ10ኛው አፍሪካ ዋንጫ አዘጋጅ ኮሚቴ ጸሀፊ 
ነበር። እኔ ደግሞ በወቅቱ የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ጸሀፊ ነበርኩ። 
በዚህም ስራው ብዙ ያገኛኘን ነበር። በአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌዴሬሽን 
ልዩ ልዩ ስብሰባዎች ላይም እንዲሁ እየተገናኘን እየተመካከርንና 
እየተረዳዳን ብዙ ሰርተናል።
ኢ.ቶ፦ በ2004 ዓ.ም. የአፍሪካ ስፖርት ኮንፌዴሬሽን ልዩ ሽልማት 

ሰጥቶት እንደነበር እናስታውሳለን። ምን ነበር ሽልማቱ? በዓለም አቀፍ 
ደረጃ የነበርዎት ሚና?

አቶ ካሣ፦ በአፍሪካ ፉት ቦል ፌዴሬሽን ውስጥ ከ1977ዓ.ም. ጀምሮ 
እስከ 2007 ዓ.ም. ድረስ በውድድር ኮሚሽነርነትና በአስተዳደር ስራዎች 
አገልግያለሁ። ለበርካታ ዓመታትም የኮንፌዴሬሽኑ ቋሚ ኮሚቴ አባል 
ሆኜ ሰርቻለሁ። በምስራቅና መካከለኛው አፍሪካም አገልግያለሁ። 
ለፊፋም እንዲሁ ከ1980ዓ.ም. ጀምሮ በውድድሮች ኮሚሽነርነት፣ 
በኮርሶች ኮኦርዲኔተርነትና አዘጋጅነት ስሠራ ቆይቻለሁ። እስከ 2008 
ዓ.ም. ድረስም አባል ነበርኩ።

በ2004 ዓ.ም የአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌዴሬሽን የረዥም ዘመን 
አገልግሎቴን አወድሶ ነበር ቱኒዝ ላይ የሲልቨር ሜዳሊስት አድርጎ 
የሸለመኝ።
ኢ.ቶ፦ በፌዴሬሽን ውስጥ በነበርዎት የረዥም ጊዜ አገልግሎትና 

ኀላፊነት እንደው ለየት ያለ የታዘቡት ነገር ምንድን ነው?
አቶ ካሣ፦እንደምታውቀው በስፖርት ዙርያ ያለ እንቅስቃሴ ብዙ 

ጊዜ ከውጤት ጋር የተገናኘ ነው። ከልምድ እንዳየሁት ብሄራዊ ቡድናችን 
ያሸነፈ ጊዜ ሰማይ ትወጣለህ። ሙገሳው ውዳሴው ይዘንብልሀል። 
ቡድኑ የተሸነፈ ጊዜ ደግሞ ታች ትወርዳለህ። ትችቱ ቁጣው ይከተላል። 
ቡድናችን አዲስ አበባ ላይ በሚደርጋቸው ውድድሮች ብዙ ግዜ 
ግሩም ውጤት ነው የሚያስመዘግበው። ችግሩ ባብዛኛው በውጪ 
አገራት በሚደረጉ ጫወታዎች ላይ ነው። እንግዲህ እኛም መልካም 
የሆኑ ስሜቶችን እንደምንቀበለው ሁሉ መልካም ያልሆኑትንም በጸጋ 
መቀበሉን ለምደነዋል።

 በተለይ ክቡር ይድነቃቸው አንድ ትልቅ ባህሪያቸው በምንም ነገር 
የማይለወጡና መስመራቸውን ሳያልፉ ስራቸውን በዝምታ የመቀጠል 
ብርታታቸው ነበር። ዛሬም ቢሆን በስፖርቱ አካባቢ ያሉት ይህን 
ዕውነት መገንዘብ ይኖርባቸዋል። ድጋፍና ሙገሳው ሲመጣ መቀበል 
እንዳለ ሁሉ ትችትና ወቀሳውንም በጸጋ ማስተናገድ ያስፈልጋል። 
ከመስመር ሳይወጡ ዝም ብሎ መሻሻል ያለበትን ለማሻሻል መጣር 
ብቻ ነው ጠቃሚው።
ኢ.ቶ፦ አንዳንድ የስፖርቱ ቤተሰቦች ፌዴሬሽኑ ብዙ ጊዜ በተለይ 

ለጊዮርጊስ ክለብ ያደላል የሚል ትችት ያሰማሉ። ምላሽዎ ምንድን ነው?
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አቶ ካሣ፦ በብሄራዊ ደረጃ የሚያገለግል ሰው ወደታች ወርዶ 
ለክለብ ወይም ለግለሰቦች የተለየ አመለካከት ኖሮት አንድ ነገር ቢያደርግ 
ያ ትልቅ የአሰራር ግድፈት ብቻ ሳይሆን ከህሊናም ጋር የሚያጣላ ነው። 
ይሁንና በተለይ ኳስ ከስሜት ጋር የተቆራኘ እንደመሆኑ አንዳንድ 
ትችቶች የሚነሱትም በምክንያት ሳይሆን በስሜት ብቻ ሊሆን ይችላል። 
የቅደስ ጊዮርጊስ ክለብን በተመለከተ እዚሁ አዲስ አበባም እንዲሁ ነበር 
የሚባለው። ዳኛውም፣ ፌዴሬሽኑም፣ ሜዳውም፣ ንፋሱም፣ ዝናቡም 
ሁሉም ለጊዮርጊስ የሚያዳላ እስኪመስል ድረስ አርገው የሚናገሩ 
አሉ። እኔ የማውቀው ዕውነት ግን የኢትዮጵያ ፉት ቦል ፌዴሬሽን 
በጣም ሲርየስ ሆኖ የሚሰራ 
እንደነበር ነው። በዚያ ላይ 
ሜዳ ላይ የሚዳኝ ዳኛ አለ። 
ታዛቢዎችም አሉ። በምንም 
መልኩ ፌዴሬሽኑ ውጤቱ ላይ 
ሊያሳድር የሚችለው ተጸዕኖ 
ሊኖር አይችልም።
ኢ.ቶ፦ በጫወታ 

ሳይሆን ለምሳሌ የብሄራዊ 
ቡድን ተጫዋቾች ምርጫ 
ላይ ለጊዮርጊስ ልዩ ትኩረት 
ይደረግለታል ነው የሚሉት::

አቶ ካሣ፦ ያም ቢሆን 
ከፌዴሬሽኑ ጋር ሊያገናኘው 
የሚችል ነገር የለም። ጽ/
ቤቱ የማኔጅመንቱን ስራ 
ነው የሚሰራው። የብሄራዊ 
ተጫዋቾችን ምርጫ 
በተመለከተ የአሰልጣኙና፣ 
የቴክኒክ ኮሚቴው ሚና ነው። 
የኛ ጽ/ቤት እከሌን አስገቡ 
አታስገቡ ማለት አይችልም። 
የስራ አፈጻጸም ሂደቱን 
ማስተባበርና መምራት ነው 
ስራው። የማረጋግጥልህ ነገር 
ቢኖር ፌዴሬሽኑ ፈጽሞ ለተለየ 
ክለብ አድልቶ ያለማወቁን 
ነው።
ኢ.ቶ፦ ለ17 ዓመታት 

የፌዴሬሽኑ ዋና ጸሀፊ ነበሩ። 
ይህ ትልቅ ኀላፊነት እንደመሆኑ ብዙ ትዝታም ይኖራል። የተለየ ጫናም 
እንደዛው። በተለይ ግን እንደማስታውሰው አንድ ጊዜ ቡድናችን 
ናይጄሪያ ሄዶ ሲጫወት ቲፎዞዎች ዳቦ ወደ ሜዳው ወረወሩበት የሚል 
ዜና አገር ቤት ደርሶ ታላቅ ቁጣ ቀስቅሶ ነበር። በመልሱ ጫወታ ወቅት 
ችግር እንዳይፈጠር በመስጋት እነ ደምሴ በሬዲዮ ሲማጸኑ እንደነበርም 
ትዝ ይለኛል። ያም ሆኖ ግን ሰዓቱ ሲደርስ ረብሻ መፈጠሩ አልቀረም 
ነበር። እስኪ ስለዚያ ወቅት ያጫውቱን?

አቶ ካሣ፦ እኔ ወደ ናይጄሪያ የሄደው ልዑክ ውስጥ ስላልነበርኩ 
ያይን ምስክር መሆን አልችልም። ይሁንና ደርሰው የተመለሱ 
አንዳንድ ሰዎች ተጫዋቾቻችን ላይ ዳቦ እንደተወረወረባቸው በጋዜጣ 
ላይ ጻፉ። ወቅቱ ደግሞ በአገራችን ከድርቅ ጋር በተገናኘ ችግሮች 
የነበሩበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ ወሬው ከፍተኛ ቁጣ ለመቀስቀስ ቻለ። 
የመልስ ጫወታው እየተቃረበ ሲመጣ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች አዲስ 
አበባ ስታዲዮም ውስጥ የአጸፋ ርምጃ መውሰድ አለብን የሚል ሰፊ 

ቅስቀሳ እስከማድረግ ደርሰው ነበር። ሁኔታው በጣም አሳሳቢ እየሆነ 
በመምጣቱ የእኛ ፌዴሬሽን የተጠናከረ ጥበቃ በሚደረግበት ሁኔታ ላይ 
ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር ተወያየ። በጊዜው የአዲስ 
አበባ ፖሊስ አዛዥ ከነበሩትና አሁንም እዚሁ አዲስ አበባ ካሉት ሰው 
ጋር ተነጋገርንበት።

ሁኔታውን ለመቆጣጠር የሚቻለውን ያህል ተሞክሯል። ተመልካቹ 
በሚያኮራው ስፖርታዊ ጨዋነቱ እንዲቀጥል ሰፊ ቅስቀሳ ተደርጓል። 
ያም ሆኖ ግን የናይጄሪያ ቡድን መጥቶ ገና በጫወታው ዋዜማ ልምምድ 
በሚያደርግበት ቦታ ሳይቀር ብጥብጥ ለመፍጠር የሞከሩ ሰዎች ነበሩ። 

እንደምንም ተጫዋቾቹን 
በሰላም ወደ ሆቴላቸው 
እንዲመለሱ ለማድረግ 
ተቻለ። እሁድ በጫወታው 
ሰዓት ከትሪቡን በስተቀኝ 
በኩል የተወሰኑ ርችቶች ወደ 
ሜዳው ተወረወሩ። ከዚያ 
በኋላ ባጣም ብዙ ሰዎች 
ሜዳ ውስጥ ዘለው ለመግባት 
ሞከሩ። ብዙዎቹን ማስቆም 
ቢቻልም የተወሰኑ ሰዎች ግን 
ሜዳ ውስጥ መግባት ችለው 
በናይጄሪያ ተጫዋቾች ላይ 
መጠነኛ ጉዳት አድርሰዋል። 
በፖሊስ በኩል ክፍተኛ ጥረት 
ባይደረግ ኖሮ ግን ከፍተኛ 
ጉዳት ሊደርስ በቻለ ነበር።

በዕውነቱ ያ ዕለት 
በስፖርታዊ ጨዋነቱ 
ከሚታወቀው ተመልካች 
ፍጹም የማይጠበቅ አሳዛኝና 
አሳፋሪ ድርጊት ነበር 
የተፈጸመው። ሌላው ቀርቶ 
ስታዲዮም ገብተው የማያውቁ 
ሰዎች ሁሉ ነበር ያን ዕለት 
የገቡት።  
ኢ.ቶ፦ ከተጫዋቾቻን 

አያያዝ ጋር በተገናኘም ጎልቶ 
የሚታይ ችግር ነበር። በብሄራዊ 
ዲቪዚዮን ደረጃ የሚጫወቱ 

የክለብ ተጫዋቾች ክፍተኛ የገንዘብ ችግር ነበረባቸው። ለልምምድ 
ሲወጡ እንኳን ለትራንስፖርት እየተባለ በሳንቲም ደረጃ ሳይቀር 
የሚከፈላቸው እንደነበሩ አውቃለሁ። በዚህ ሁኔታ እየኖሩ ለብሄራዊ 
ቡድን ሲመረጡና ለጫወታ ወደ ውጪ አገራት ሲላኩ ላለመመለስ 
ቢወስኑ አይገርም ይሆናል። የተጫዋቾች እየወጡ መቅረት ተደጋጋሚ 
ነገር ነበርና ፊዴሬሽኑ ይህን ችግር ለመቅረፍ ያደረገው ሙከራ ነበር 
ወይ? 

አቶ ካሣ፦ ፌዴሬሽናችን ችግሩን ጠንቅቆ ያውቃል። ተጫዋቾቹ 
በወቅቱ በራሳቸውም ሆነ በቤተስብ ደረጃ ምን ዓይነት ሁኔታ ውስጥ 
እንደነበሩ እንረዳለን። ባሁን ዘመን የተጫዋቾቻችን የገቢ ሁኔታ አድጎ 
እዚህ ደረጃ መድረሱን ሳይ በጣም ደስ ይለኛል። ያኔ ግን ፈተናው ከባድ 
ነበር።     

ከግራ ወደ ቀኝ፡ መንግስቱ ወርቁ ፤ ሸዋንግዛው አጎናፍር ፤ ፍስሃ ወልደ 
አማኑኤል ፤ ካሣ ገብረ ጊዮርጊስ ፤  ጌታቸው አበበ(ዱላ) ታደሰ መለሰ 	

የአቶ ካሣን አርት ሥራ ሲመለከቱ

[ወደ ገጽ  22  ዞሯል]
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 ታህሣሥ 2006   ኢትዮ- ቶርናመንት

 አቶ ጌታቸው ተስፋዬ...
[ከገጽ 9 የዞረ]

አቶ ጌታቸው፦ የተጫወትኩ። ከዚያ ለሜሪላንድም ተጫውቻለሁ፡፡
ስራዬ ኒውዮርክ ስለነበር ከኒውዮርክ ነበር ወደ ዋሽንግተንና ቦስተን 
እየተመላለስኩ የምጫወተው፡፤ በኋላ ኒውዮርክ ላይ ለምን ቲም 
አላቋቁምም ብዬ አቋቋምኩ፡፡ 

ወዲያውም ትዳር ያዝኩ፤ የመጀመሪያው ልጄም በ1987 
ተወለደ።ከዚያ ትንሽ ራቅ ራቅ እያልኩ ሄድኩ። ከብዙ ግዜ በኋላ ወደ 
ኳሱ የቀረብኩት ዋሽንግቶን ዲስ ስራ አግኝቼ ከመጣሁ በኋላ ነበር። 

ዋሽንግቶን ዲሲ ስመጣ የድሮ ሰፈራችን ማለትም የጥይት ናዳ 
ልጆች ብዙ መጥተው ስለነበር ተሰባስበን ቅዱስ ሚካኤል የሚል 
ቡድን አቋቋምን።በዚህ ግዜ እንግዲህ እድሜም እየገፋ በመሄዱ ኳስ 
መግፋቱን ተወት አድርጌ፦ በአሰልጣኝነት ቀጠልኩ። ለ10 አመት ያህል 
ቅዱስ ሚካኤል ቡድንን ወክዬ የቦርድ አባል ነበርኩ። ከሁለት አመት 
ወዲህ ደግሞ በፕሬዘዳንትነት ተመርጬ እያገለገልኩ ነው እልሃለሁ ።
ኢ.ቶ፦ ከኳሱ ጋር ጎን ለጎን ያስኬዱት የነበረው ትምህርቱስ ቀጠለ? 
ወይስ በስራ ዓለም ከገቡ በኋላ አልተመለሱም?

አቶ ጌታቸው፦ እሱም እንግዲህ ተናገር ካልከኛ ታሪኩ ብዙ ነው፡፤ 
ቀደም ሲል እንደገለጽኩልህ ከ1974 ጀምሮ በተማሪ ቪዛ ነው የቆየሁት፡
፤ በ1978 ዲግሪዬን ሰራሁ፡፤ በ1980 ከ MIT  ማስትሬቴን እንደያዝኩ 
በዛው ነበር ለPhd የቀጠልኩት ። በዚህ ግዜ አሜሪካን አገር አንድ 
የኒውክለር አደጋ ነበር TMI የሚባል።

አደጋው የደረሰው ብቃት የሌላቸውና  የመጀመሪያ ዲግሪ እንኳን 
ያልያዙ በስራው ላይ ስለተሰማሩ ነው ይባል ስለነበር፤ በተለይ የሳይንስ  
ምሩቃንን በብዛት ይቀጥሩ ነበር፡፤እኔም በMIT –MHD ጀንሬተር 
የሚባል ነገር ላብ ውስጥ ፔፐር ጽፌ ስለነበርና ጥሩም ክሬዲት ስለነበረኝ 
ለቅጥር ኢንተርቪው አደረጉኝ።በኋላ ግን እኔ ለስራ ፍላጎት የለኝም 
ፍላጎቴ  ፔፐሬን ( Phd) መጨረስና ማስተማር ነው አልኳቸው። እነሱ 
ግን ሊለቁኝ አልፈለጉም።

ጥሩ ደብዳቤ ጽፈውና የአውሮፕላን ትኬት ልከው ና ና ተመልከተው 
ለትምህርትህም የሚጠቅምህ ነው ባትፈልገውም መተህ አነጋግረን 
አሉኝና ሄድኩ። እዛ ስሄድም ብዙ ነገሮች ከጠበኳቸው በላይ አጓጊ 
ሆኑብኝ።ሥራ ሰርቼ ስለማላውቅ ደሞዙም ትንሽ የሚያስደነግጥና 
የሚያጓጓ ነበር። በዚህ ላይ እኛ ጋ ስራ ከጀመርክ የተማሪ ቪዛህን ወደ 
ግሪን ካርድ እናስለውጥልሃለን ሲሉኝ ፍላጎቴ ጨመረ። ለማንኛውም 
ብዬ ወደ ትምህርት ቤት ተመልሼ ለሪሰርች አድቫይዘሬ አማከርኩት።

ስራ እንዳገኙሁ ነግሬው፡ አንድ አመት ሰርቼ ብመለስ ምን 
ይመስልሃል? ብዬ ጠየቅኩት፡፤ እሱም ሃሳቡን ደገፈው። ጥሩ ነው! 
ልምድ ታገኛለህ አለኝ፡፤ ወደፊትም ምን መስራት እንዳለብህም ለማወቅ 
ይረዳሃል ስላለኝ MIT ስኮላርሽፔ እንዳለ እንዲቀመጥልኝ አስደርጌ 
ለአንድ አመት ወደ ስራ ዓለም ገባሁ፡፤ 

በኒውክለር ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለ ኢንተል ኮፕሮ ኮርፕሬሽን 
ይባላል እዛ ስራ ጀመርኩ፡፤ያኔ እንግዲህ ወጣትነቱም ነበር፤ ያን 
ገንዘብ ይዤ አንዴ ቦስተን አንዴ ዋሽንግተን እየተዟዟርኩ ስጨፍር 
አመቱ አለፈ። ጣመኝና አንድ አመት ድገሙኝ አልኩ። እንዲህ እንዲህ 
እያልኩ አመቱ ባለቀ ቁጥር እነሱም ከፈለክ አንድ አመት ጨምር እያሉ 
እኔም እየጨመርኩ ለዛ ካምፓኒ 8 ዓመት ሰራሁ እልሃለሁ። ከዚያ ሌላ 
ካምፖኒ ገብቼ ሁለት አመት ሰራሁ።በነገራችን ላይ በሴፍቲ ላይ ነው 
የምሰራው።

ከዚያ ደግሞ ከዋሽንግተን ዲሲ ወደ 40 ማይልስ ወይም 80 
ኪሎሜትር ርቀት ላይ ያለ ኒውክለር ፓላንት የተሻለ ሥራ አግኝቼ ገባሁ።፡
በዛ ግዜ ትዳርም ይዤ ሁለት ልጆችም ተወልደው ስለነበር ተረጋግቼ 
16 አመት ሰራሁ፡፤ ቀጥሎ ደግሞ ከሰባት አመት በፊት ይመስለኛል  
በአሜሪካን አገር ኒውክለር ነክ የሆኑ ኢንዱስትሪዎችን የሚቆጣጠር 
ኤጀንሲ ማለትም Nuclear Regulatory Commissionየሚባል 
ድርጅት አመልክቼ ጥሩ ፖዝሽን አግኝቼ ገበሁ፡፤ ይህው ካምፓኒ 
ከአንድ አመት በፊት ለአንድ አለም አቀፍ ፕሮጀክት ወደ ፈረንሳይ 
ልኮኝ አሁን የማናግርህም ከፓሪስ ነው፡፡
ኢ.ቶ፦ የትምህርቱን የስራውንና በተጓዳኝም ከኳስ ጋር የነበርዎን 
ቁርኝት በተመለከተ የቀረ ነገር ካለ ወደ ኋላ ልንመለስበት 
እንችላለን። እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ወቅቱ ኃላፊነትዎ እንመለስ። 
በአሁኑ ወቅት የሰሜን አሜሪካ ስፖርት ፌዴሬሽን ፕሬዘዳንት ሆነው 
እያገለገሉ እንደሆነ ይታወቃል። ካለኝ ኢንፎርሜሽን ይህን ኃላፊነት 
የተረከቡት ፌዴሬሽኑ በጣም አስጊ አደጋ ላይ በነበረበት ወቅት 
በ2011 ይመስለኛልና እስኪ ወደ ኋላ መለስ ብለው የተፈጠረውንና 
የሆነውን ያስረዱን።

አቶ ጌታቸው፦ ጥሩ እንዳልከው የተመረጥኩት በ2011 ነው ። 
የፌዴሬሽኑ ችግር የጀመረው ግን ቀደም ሲል ነው። የሼክ አላሙዲን 
ሰዎች ማለትም እነ አብነትና ሌሎቹም ፌዴሬሽኑን ለመቆጣጠር 
በጣም ይፈልጉና ይጥሩ ነበር። እንዲያውም በ2008 የፌዴሬሽኑን 
25ኛ አመት ስናከብር የእያንዳንዱን ክለብ ፎቶና ያመሰራረቱን ታሪክ 
በመታሰቢያነት በመጽሄት ለማውጣት አዘጋጅተን ሳለ የሁሉንም ክለብ 
ፎቶ አውጥተው ጥለው ሙሉውን የሼኩን ታሪክ ነበር ከዳር እስከዳር 
ያወጡት። ይህም ጉዳይ ብዙ ጦርነት አስነስቶ ነበር። በዚያን ግዜ ገንዘብ 
እየበተኑ በጣም ዶሚኔት ያደርጉን ነበር።ሕዝቡ እንዲያው ተስፋ ቆርጦ 
ቦይኮት እናድርግ የሚል ቅስቀሳ እያደረገ ነበር፡፤ 

ይህ በእንዲህ ቀጥሎ 2010 አትላንታ ላይ ተሰብስበን የክብር እንግዳ 
ስንመረጥ ወ/ሪት ብርትኳን ሚደቅሳ ተጠቆመች። በኋላም ከነበሩት 
የቦርድ አባላት የ16ቱን ድምጽ አግኝታ ተመረጠች፡፤ በውጤቱ 
የአላሙዲን ሰዎች እነ ሰብስቤ እነ አያያ (ሌሎችም ነበሩ አሁን ስማችሁን 
ዘንግቼዋለሁ) አልተደሰቱም። እሷ ፖለቲከኛ ነች የፌዴሬሽኑ ደንብ 
ፖለቲካዊ ወገንተኝነትን አይፈቅድም ፡፤ወይም ፖለቲከኛን በክብር 
እንግድነት መጋበዝን ይከለክላል ብለው ተሟገቱ፡፤ ሌሎቻችን የቦርድ 
አባላት ደግሞ ብርትኳንን የመረጥነው በፖለቲከኝነቷ ሳይሆን በሲቪል 
ራይት አክቲቪስትነቷ ነው፡፤ ለዚህም መገለጫ የዳኝነት ሙያዋ 
በሚያዛት መሰረት ብቻ ለመስራት በጽናት የቆመች በመሆኗና የሷ 
ተግባር ለሴት እህቶቻችን የሚኖረውን  አርአያነት ከግምት በማስገባት 
ነው ብለን ተከራከርን፡፤ አስታውሳለሁ አንድ እህት (ከኒዎርክ 
የተወከለች የቦርድ አባል) መሳጭ የሆነ ድንቅ አስተያየት ከሰጠች ብኋላ 
ነበር ብርትኳን የተመረጠቺው። ውሳኔውም በዚሁ ጸና፡፡

ወደያውኑ ደግሞ በግዜው የፌዴሬሽኑ ፕሬዘዳንት የነበረው መኮንን 
ደምሰው (ከሳንዲያጎ የተወከለ)ይባላል፤ ውሳኔውን አስቀለብሳለሁ 
ብሎ ተነሳ፡፤ ይህ በእንዲህ እያለ እኛ ሳናውቀው የሼክ አላሙዲን ሰዎች 
200 ሺህ ዶላር በአካውንታችን ውስጥ ከተቱ። ብርትኳን እንዳትመጣ 
ጉቦ መሆኑ ነው።

እኔ በዚህ ግዜ ይህማ ሊሆን አይችልም ! ዲሞክራቲካሊ የተወሰነውን 
ውሳኔ ማንም ሊያስቀይር  አይችልም ብዬ በየአገሩ እየዞርን ለመቀስቀስ 
ተነሳን፡፡ በቅድሚያ ውድድሩ አትላንታ ስለነበር የሚደረገው ይህንን 
ውሳኔ አታላንታዎች እንዲቀለበስ እንደማይሹ አወቅን፡፤በየስቴቱ 
ቅስቀሳችንን ቀጥለን በመጨረሻም ተሳክቶልን ብርትኳን እንድትመጣ 
ተወሰነ።
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  ኢትዮ- ቶርናመንት ታህሣሥ 2006

[ከገጽ 11 የዞረ]
ክብሮም ፦ አዎ በአዲስ አበባ የተካሄደው 
የ10ኛው አፍሪካ ዋንጫ ከሁሉም 
የማስታውሰው ነው።እምባዬን ያፈሰስኩበት 
ጊዜ። ተቃራኒ ቡድናችን ግብጽ፤ ''የኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ቡድን ያሸንፈናል'' በማለት ከጨዋታ 
በኋላ ማታውኑ ሊበሩ የተዘጋጁበት ጨዋታ። 
ለዚያውም ሁለት እድል ይዘው። የማሸነፍና 
እኩል የመውጣት። ነገር ግን አልተሳካም። 
የግብጽ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያዋን 
አስቆጠረብን።ከዚያም ጨዋታው እልህ 
የተሞላበትና ፈታኝ ነበር። ካልተሳሳትኩ 
ተስፋዬ ቼንቶ አንድ ግብ አስቆጠረ።እኩል 
ለእኩል ወጣን። ግብጾች ባላቸው እድል 
ተጠቅመው ለቀጣይ ውድድር አለፉ። እኛ 
ወደቅን።

ይሄ ጊዜ በህይወቴ የማረሳው ነው። 
ከልቤ ስቅስቅ ብዬ አልቅሻለሁ። ጋሼ 
ይድነቃቸው'' አይዟችሁ ልጆች ''ብለው 
ከሜዳ ጎትተው ባያወጡን ኑሮ ከሜዳውም 
የምንነሳ አይመስለኝም ነበር። ምክንያቱም ጥሩ 
አቅም እያለን ያልተሳካልን ጊዜ በመሆኑ።ይሄ 
የማስታውሰው ነው።
ኢ.ቶ፦ የሚያስለቅሳችሁ ምንድነው፤ 
ሃገር ወይስ የኳስ ስሜት?

ክብሮም ፦ ሁለቱም ነው። የሃገርም ስሜት 
የኳስም ስሜት።ሁለቱም ነበር። ሌላው 
ደግሞ በጣም ተዘጋጅተን ነበር። በጀርመናዊ 
አሰልጣኝ ፒተር በመረዳት ጀርመን ድረስ ሄደን 
ልምምድ ያደረግንበት ከነ መንግስቱ ወርቁ 
ሸዋንግዛው ጋር በቂ ዝግጅት ያደረግንበት  
በመሆኑ መሸነፍ አልነበረብንም ባዮች ነበርን። 
አንዳንድ የአጨዋወት ስህተቶች ካልሆነ 
ጠንካራ ቡድኖች ነበርን።
ኢ.ቶ፦ አብርውህ የሚጫወቱት ክብሮም 
እልሕኛ ነው ይላሉ ?

ክብሮም ፦ (ሳቅ) አዎ ሜዳ ገብቼ እስክወጣ 
ድረስ በጣም እልሕኛ ነኝ።መሸነፍ የሚባል 
ነገር አይዋጥልኝም።ውድድር በመሆኑ  የእኔን 
ድርሻ በእልህ ነው የምጨርሰው።የፈለገው 
ተጫዋች እኔን አልፎ ጎል እንዲያገባ 
አልፈቅድለትም። አቅሜ እስከፈቀደ ድረስ 
እንደምንም ያን ኳስ ማስጣል አለብኝ የሚል 
እልህ አለብኝ። ያንን በማስተዋላቸው መሰለኝ 
እልሕኛ ነው የሚሉት።
ኢ.ቶ፦ በእግር ኳስ ትልቅ ገንዘብ 
አግኝቻለሁ የምትለው ?

ክብሮም ፦ እኔ ትልቁን ነገር ያተረፍኩት 
ፍቅር፣ ወንድማማችነት ፣በሰው ዘንድ 
ከበሬታን ነው። ይሄ ትልቁ ነገር ነው።ጨዋታ 
እስከማቆም ድረስ የመጨረሻው ደመወዜ 

200 ብር ነው። ግን ከምንም በላይ የህዝብ 
ፍቅር አትርፌያለሁ። በገንዘብ የማይገኝ 
ትልቅ ትርፍ ነው ያተረፍኩት። እስካሁንም 
እንደ ፊልም ሆኖ ነው የሚታየኝ።አብረውኝ 
የሚጫወቱት ልጆች ሁላ፦።እንኳንስ አብረን 
በብሔራዊ ቡድን ደረጃ የተጫወቱት በሌላ 
ቡድን የሚሰለፉትም ሳይቀሩ ከጭንቅላቴ 
ጠፍተው አያውቁም።በዚያን ጊዜ ስለገንዘብ 
አስበን አናውቅም። የሚሰጠን ነገር ሁሉ 
ያስደስተን ነበር። ጥቅም ባይኖረው እንኳን። 
ለምሳሌ ወደ ውጭ ሃገር ልንጫወት ስንወጣ 
ለቀን የውሎ አበል ተብሎ የሚሰጠን ፭ ብር 
ነበር። ይሄ ገንዘብ እኮ ለታክሲ እንኳን 
አይበቃም።አቅም እንደሌለን ስለምናውቅ 
ይሁን፣ ለኳሱ ፍቅር ኖሮን፤ የሚሰጡንን 
አሜን ብለን ነበር የምንቀበለው። ምክንያቱም 
ገንዘብ የምናደርገውን ነገር የሚለውጥበት 
ጊዜ አልነበረም። ያሳለፍነውን ጥሩ ነገር 
ሳስታውሰው እምባዬ ነው የሚመጣው።። 
ኢ.ቶ፦ ጥሩ ሰው መሆንህን የሚናገሩ 
ወዳጆችህ የተጫዋቾችን ጸጉር የምታስተ 
ካክለው አንተ ነበርክ ይላሉ..?

ክብሮም ፦ አብረን አሜድላ ካምፕ ውስጥ 
እርስ በርሳችን ጸጉራችንን እንቆራረጥ ነበር። 
እኔ የሌሎቹን። ተራ የደረሰውም እኔን።እኔ 
እንኳን አፍሮ ነበርኩ (ሳቅ)
ኢ.ቶ፦ ለመጨርሻ ጊዜ ኳስ የነካሕው 
መቼ ነው?

ክብሮም ፦ በ1977 አመተ ምህረት። የ13 
ተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታ 
ከጊኒ ጋር  ስንጫወት እግሬን ተገጭቼ 

ተጎዳሁ። ከዚያ በኋላ ወደ ምስራቅ ጀርመን 
ለህክምና ተልኬ ታክሜ ተመልሼ መጣሁ።  
ለኦሜድላ በምክትል አሰልጣኝነት ተመድቤ 
እስከ 1978 አገልግያለሁ።የመጨረሻው ኳስ 

የተጫወትኩት በነዚህ ጊዜያት መሆኑ ነው።
ከዚያም በ1979 ዓመተ ምህረት  የተጎዳሁት 

እግሬ አልፎ አልፎ ሲለሚያመኝ ህክምና 
ቀረብኩ። በዚሁ ምክንያት ቦርድ ወጣሁ። 
የጡረታ ገንዘብ ወደ 95 ብር ተመድቦልኝ። 
ኑሮው እየከበደኝ መጣ። ከትዳሬም ጋር 
አልተግባባሁም። ተፋታሁ።   ቤቱንም ለሷ 
ለቅቄላት ወጣሁኝ። በጣም ያመኝም ጀመር። 
አንድ ዘመዴ ያልሆነች የእግዚአብሔር ዘመድ 
ከልጆቹዋ ጋር በምትኖርበት ቦታ አስጠግታኝ 
ለ 5 ዓመት ኖርኩኝ።በጣም መጥፎ ሁኔታ 
ላይ ስለነበርኩም ከሰው ተደብቄ ለመኖር 
የተገደድኩበት ወቅት ነበር። እናቴም አስመራ 
ውስጥ መታመሟ መልእክት ደረሰኝ ወደ 
አስመራም ሄድኩኝ። ሁኔታዎች የበለጠ 
እየከፉ ሄዱብኝ።አስመራ መግባቴን የሰሙ 
የቀይ ባህር እግር ኳስ ሰዎች ''ክብሮም ከአዲስ 
አበባ መቷልና አሰልጣኝ ሁነን'' በማለት ሰው 
ላኩብኝ።እኔ እንደማልፈልግና በሃኪም ኳስ 
እንዳልጫወት እንደተነገረኝ ገለጽኩላቸው። 
በዚያ ላይ ከአዲስ አበባ እናቴ በመታመሟ 
እንጂ ለመውጣት አልወሰንኩም። ይሄንኑ 
ገለጽኩላቸው።

ቢሆንም የምነግራቸውን አልተቀበሉም። 
እጅግ አድርገው ለመኑኝ። እኔም ምርጫ 
አልነበረኝም። እሺ አልኳቸው።ለሁለት ዓመት 
በአስመራ ቀይ ባህር ቡድንን እያሰለጠንኩ 
ቆየሁኝ።  አዲስ አበባ አንድ ልጄ አለ። 
እናም ቀይባህርን እያሰለጠንኩ  አዲስ አበባ 
ተመላልሼ ልጄን እጠይቅ ነበር።  አዲስ አበባ 
ውስጥ እንኳንስ ስራ ማግኘት የት እንዳለሁ 
በመረሳቴ ወደ አስመራ ተመለስኩኝ። ቀደም 
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ክብሮም ተወልደ መድህን ከኦሜድላ ክለብ ጋር ከቆሙት በቀስት የመተለከተው ነው

ወደ ገጽ 23 የዞረ

ክብሮም ተ/መድህን ...



 ታህሣሥ 2006   ኢትዮ- ቶርናመንት

ሶሎሞን መኮንን .... 
ከገጽ  10 የዞረ

እንደጠፉ ታሳታውሳለህ! እኔ ደግሞ እየሸኘሁ 
መመለስ ነበር ስራዬ።
ኢ.ቶ፦ አዎ! አሳታውሳለሁ ሉቾ 
ለምንድነው የማይጠፋው የሚለው ጥያቄ 
የሁሉም ሰው ነበር፡፤ እድሜህም ከሁሉም 
ወጣት ስለነበር ያለመጥፋትህ ነገር 
ብዙዎችን ያስገርም ነበር። ምንድን ነበር 
ምክንያትህ?

ሉቾ፦ አይ ከፍርሃት በስተቀር ምንም ምክንያት 
አልነበረኝም፤ ፈሪ ነበርኩ። መጀመሪያ 
ታምራት ማሞና መሰረት ኦላናን ሸኘሁ፡፤ 
ቀጥሎም አልጀሪያ ስንሄድ ሲቨንና ሙሉጌታ 
አሳያቸውን፡ ጊኒ ላይ ደግሞ ሰባት ተጫዋቾች፡ 
አቦነህ ;፤ ንጉሴ ፤ ዳዊት ፤  ሸዋንግዛው ፤ 
አያሌው፤ አፈወርቅና ግርማን ሸኘሁ፡፡ ናይሮቢ 
ላይ ደግሞ ከጊዮርጊስ ክለብ ዮሃንስ ሳህሌን 
ብቻ ብዙ ልጆች ሸኝቻለሁ። አሁን ሁሉንም 
እዚሁ አግኝቻቸዋለሁ።
ኢ.ቶ፦ እስኪ ለአብነት ያህል 7 ተጫዋቾች 
ጊኒ ላይ የጠፉበትን ሁኔታና ውጤቱም 
ጥሩ ነበርና ስለጨዋታው ግለጽልን።

ሉቾ፦ ጊኒ በዛን ግዜ በጣም ጠንካራ ቡድን 
ነበር፡፤ ፍጹም ያን ውጤት እንገኛለን ብለን 
አላሰብንም፡፤ እንደ ተጀመረ ወዲያውኑ ጎል 
አገባንባቸው፤ ከዚያ በሞራል ተጫውተን 
ደገምንና አንድ አገባን፡፤ ሁለት ለባዶ እየመራን 
ጨዋታው ሊያልቅ አካባቢ ነው ዳኛው ሁለት 
ፍጹም ቅጣት ምት ሰጥቷቸው ሁለት ለሁለት 
የወጣነው።

ከዚያ በውጤቱ ተደስተን ስንመለስ 
አይቬሪኮስት ላይ ትራንዚት  ነበረን፤ የተወሰነ 
ሰአታት ብቻ ነበር ትራንዚቱ፡፤ ውለን ማታ 
ስለምንሄድ እቃችንን እንድናስቀምጥበት አንድ 
ክፍል ብቻ ነበር የተያዘው ። ባጋጣሚ አቶ 
ይድነቃቸው ተሰማ እዛው ነበሩና ሊጠይቁን 
መጡ፡፤ እዚህ ላይ አንድ የማይዘነጋኝ ነገር 
ክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማ ልክ በአገር 
ፕሬዘዳንት ፕሮቶኮል ኋላ ተቀምጠው ባንዲራ 
በሚያውለበልብ መኪና ሊጠይቁን ሲመጡ 
ከፍተኛ ኩራት ነበር የተሰማን። በውጤታችን 
እንደተደሰቱ ከነገሩን ብኋላ  ዞር ዞር ብለን ሾፕ 
እንድናደርግ መኪና አዘዙልን። ሰባቱ እዛው 
ቀሩ ስንመለስ አስራ አንድ ነበርን። አዲስ 
አበባ ስንገባ አስታውሳለሁ ሕዝቡ በውጤቱ 
ተደስቶ ስለነበር በጣም ትልቅ አቀባበል ነበር 
የተደረገልን። ከተመለስን በኋላም ለመልሱ 
ግጥሚያ የጎደሉትን ተጫዋቾች ማሟላት 
ያስፈልግ ስለነበር አዲስ ምርጫ ተደረገ፡፤ 

መጀመሪያ 40 ተጫዋቾች ተመረጥን ከዚያ 
ውስጥ 22ታችን ወደ ጀርመን ለልምምድ 
ሄድን።ጀርመን ላይ እኔ እግሬን ስለተጎዳሁ 
በመልሱ ግጥሚያ አልተጫወትኩም፡፤
ኢ.ቶ፦ አብረውህ የተጫወቱ ጓደኞችህ 
በየግዜው ሲጠፉ አንተ ስትቀር የሚሰማህ 
ስሜት አልነበረም? በተለይ 7ቱ ሲጠፉ 
ምን ተሰማህ? እንደ ጓደኝነታቸው ሲለዩህ 
አንድ የሃዘን ስሜት ሊሰማህ ግድ ነው፤ 
በሌላ በኩል ደግሞ ተጠናክሮ የነበረው 
ብሄራዊ ቡድን መዳከሙም ተስፋ 
መቁረጥ ሊያስከትል ይችላልና እንዴት 
ነው የምታስታውሰው?

ሉቾ፦ በተፈጥሮዬ እኔ ከለመድኩት ሰው 
መለየት አልወደም፤ በጣም እቸገራለሁ፡
፤ ኤርፖርት እንኳ ሄጄ ሰው መሸኘት 
አልወድም።የነሱን መጥፋት ቀደም ብዬ አውቅ 
ነበር፡፤አማክረውኝም ነበር፡፤ እንዳልኩህ 
አጎቴን ሳማክረው እንዳልጠፋ በጣም በጣም 
ለመነኝ ። ወደፊት ወደ ውጭ መሄድ ከፈለክ 
እኔ እልክሃለሁ፡ አሁን ግን በፍጹም እንዳትጠፋ 
ስላለኝ፡ ለመጥፋት ከወስንኩ በኋላ ነው 
ሃሳብ የቀየርኩት፡፤ እናም እንደሚጠፉ 
አውቅ ነበር፡፤ይሁንና ማወቄ የተሰማኝን 
ስሜት አልቀነሰልኝም፡፤ አብዛኞቹ፤ ሁሉም 
ማለት ትችላለህ ጓደኞቼ ነበሩና በጣም ነበር 
ያዘንኩት።ቡድኑም በጣም ጠናካራ ነበር እነሱ 
ሲጠፉ መዳከሙም አሳዝኖኛል።
ኢ.ቶ፦ አጎትህ ስትመለስ ምን አሉህ ?

ሉቾ፦ አላመነም ገና ኤርፖርት ሲያየኝ ተጠመጠ 
መብኝ። ሌሎቹ በሰረገላ ሆነው ከተማውን 
እየዞሩ ሕዝብ አቀባበል ሲያድርግላቸው እኔን 
ወዲያውኑ ነው ወደ መኪናው ከቶኝ ይዞኝ 
ወደ ቤት የሄደው። ይጠፋል ብሎ ተስፋ 
ቆርጦ ነበር፡፤ ስመለስ በጣም በጣም ነበር ደስ 
ያለው።
ኢ.ቶ፦ እንደሚመስለኝ የመጥፋቱ 
ምክንያት በግዜው ጥሩ ክፍያ 
ስለማይከፈላችሁ የተሻለ ህይወት ፍለጋ 
ነበር  ።

ሉቾ፦ ዋናው እሱ ነው። ይሁንና በግዜው 
አገሪቷ አቅም እንደሌላት ስለምናውቅ ክፍያ 
አነሰን ብለን አናማርርም። በሚደረግልን 
በሚሰጠን ነገር ሁሉ ተስማምተን ነው 
የምንጫወተው፡፤ ውጭ አገር ስንሄድ የቀን 
አበል ስንት እንደሚከፈለን ታውቃልህ? 5 
ዶላር ነበር፡፤ ይህ መሆኑ ብዙም ባላስቸገረን 
ነበር፡፤ ኮንፊደንስ የሚያሳጣን ግን የአንዳንድ 
ባለስልጣኖች ስድብና ዛቻ ነው። ይሰበስቡንና 
እንኳን 7 ለምን ሁላችሁም አትጠፉም፡፤ 
ተጫዋች እንደሆን ሞልቷል። ከአንድ ቤት ላይ 
አንድ ሳር እንደ መምዘዝ ነው ይሉናል፡፤እናም 

እንፈራ ነበር፡፤ አጋጣሚው ሲገኝ ከዚህ አይነቱ 
ዛቻ ማምለጥ ትፈልጋለህ፡፤ እንጂ በክፍያና 
በመሳሰሉት ነገሮች ብዙም አንማረርም ነበር፡፤ 

በርግጥ ለኛ ይከፈል የነበረው ከአሁኑ 
ጋር ስታስተያየው በጣም በጣም ቀልድ 
ነው፤፡ ማልያ እንኳን ውድ ነበር በኛ ግዜ። 
ትጥቅ ተሰጥቶህ ከተጫወትክበት በኋላ 
መመለስ አለብህ። ካልመለስክ ለቡድንህም 
አትጫወት። አንድ ግዜ የገጠመኝን ነገር 
መቼም አረሳውም። ኬንያ ላይ ለወጣት ቡድን 
ተሰልፌ ስጫወት ዝናብ ነበር፤ አንድ እግር 
ገምባሌዬ እየተንሸራተተ እግሬን እየሸፈነ 
አላጫውት ሲለኝ አውጥቼ ወረወርኩትና 
ጨዋታዬን ቀጠልኩ፡፤ ጨዋታው አልቆ 
ከሜዳ ስንወጣ ረስቼው ወደ አዲስ አበባ 
ተመለስን፡፤  ከዚያ ውድድር አለቀና ትጥቅ 
አስረክቡ ተባልን። አንድ እግር ገምባሌ ከየት 
ላምጣ፡፤ ካላስረከብኩ ደግሞ ለቡድኔም 
መጫወት አልችለም። ከዚያ ተመሳሳይ ፈልጌ 
ነው ያስረከብኩት።
ኢ.ቶ፦ፌዴሬሽኑ ተቸግሮ ነው 
ወይስ  ትጥቅ ማስረከብና አለማስረከብ 
የዲሲፒሊን ጉዳይ ሆኖ ነው?

ሉቾ፦ የዲሲፒሊን ጉዳይ አይደለም፡፤ ችግር 
ነው፡፤ ፌዴሬሽኑ በየግዜው ትጥቅ የመግዛት 
አቅም የለውም፡፤ አንተ እሱን ትላለህ! 
ፌዴሬሽኑ የቀጠረው ጫማ ሰፊ ነበረን እኮ። 
ታኬታ ሲቀደድ እንዲሰፋ የተቀጠረ። ትዝ 
የሚለኝ የራሽያ ታኬታ ነበር የሚሰጠን፡፤ 
ውሃ ሲነካው ይሰፋል። እንደፈለገ ይስፋ እንጂ 
በዛው ነበር የምንጫወተው፡፤
ኢ.ቶ፦አንተ ሌላ ትዝታና ገጠመኝ እስክ 
ታስታውስ እኔ አንድ ባስታውስህስ?

ሉቾ፦ ደስ ይለኛል
ኢ.ቶ ለርምጃችን ስትጫወት ነው፡፤ 
ተጋጣሚያችሁ ማን እንደነበር በደንብ 
አላስታውስም፡ ግን መድን ይመስለኛል። 
ገና ጨዋታው እንደተጀመረ ኳስ ደርሶህ 
ከመሃል ሜዳ አክርረህ የመታሀው 
በማይጠበቅ መልክ ጎል ሆነ፡፤ ስቴድዮም 
ውስጥ የነበረው ህዝብ ያሰማው ጩሀት 
ትዝ ይለኛል። በዛን ግዜ ኳስ በጣም 
ስለምከታተል ስቴድየም ቀርቼ አላውቅም። 
በግዜው ምንም አይነት አስደናቂ ጎል 
ይግባ በፌዴሬሽኑ ሜጋፎን ምንም አይነት 
አስተያየት አይሰጥም።(ለየትኛውም ቡድን 
ወገናዊ ላለመሆን ይመስለኛል) አንተ ያንን 
ጎል ከመሃል ሜዳ ስታገባ ግን በድምጽ 
ማጉሊያው አንድ ተናጋሪ “ ዛሬ ሶሎሞን 
መኮንን ያገባው ጎል የሚያስታውሰን 
በ......ዓ.ም ፍስሃ ወልደ አማኑኤል ከዚሁ 
ርቀት እዚሁ ጎል ላይ ያገባውን ጎል ነው 
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ከተስፋ  ቡድናችን ጥቂቶቹ

ስም  -----------   ፒተር ተስፋ ጊዮርጊስ	
ዕድሜ----------- 11	
የሚጫወትበት ክለብ ----------- ኤሰንደን ዩናይትድ

ስም ----------- ካሌብ አማረ
ዕድሜ --------- 9 
የሚጫወትበት ክለብ ----------- ሆፐር ክሮሲንግ

ስም  ---------  ናትናኤል አብይ
ዕድሜ --------- 13
የሚጫወትበት ክለብ --------- ሆፐር ክሮሲንግ

ስም --------- ሚልኪያስ ሙሉጌታ
ዕድሜ --------- 8
የሚጫወትበት ክለብ  --------ለኤሰንደን ዩናይትድ ተመዝግቧል
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[ከገጽ 16 የዞረ]
አቶ ጌታቸው፦ በውሳኔው ተናደው ብርትኳን ከመጣች ገንዘባችንን 
መልሱ አሉ።እኛም ገንዘቡን ለስቴዲየም ከፍለነዋል አሁን የለንም አልን፡
፤ ከሰሱንና ፍርድ ቤት ቀረብን፡፤ ፍርድ ቤትም ይህንኑ አስረድተን 
ገንዘባቸውን ከዝግጅቱ በኋላ ከሚገኘው ገቢ ላይ እንደምንከፍል 
ተስማምተን ተለያየን፡፤ 

ብርትኳንም መጣች! አብነት የሚሉትም የአላሙዲን ሰዎች የበላይ 
መጣ! ውድድሩም ያለምንም ችግር በሰላም ተጠናቀቀ። በርግጥ 
በአትላንታው ዝግጅት ላይ በውዝግቡ ምክንያት የጠበቅነውን ያህል 
ሰው አልተገኘልንም። ይሁንና በሰላም ተጠናቀቀ። በኋላም እነሱም፦ 
አይ!.. ውድድሩ እንግዲህ በሰላም ከተጠናቀቀ ገንዘቡንም አትክፈሉ 
ምረናችኋል አሉ።እሺ አልን በዚሁ ተዘጋ።

በሚቀጥለው አመት በ2011 ቦርዱ ለፌዴሬሽኑ አዲስ ፕሬዝዳንት 
ሊመርጥ ሲሰበሰብ፤ እነሱም ፖርት ላንድ የሚገኝ ተድላ የሚባል 
ሰው ለማስመረጥ በጣም ተዘጋጅተው ነበር የመጡት። ይህም አልሳካ 
ብሎ ተድላ ሳይሆን እኔ በጣም በአብላጫ ድምጽ ፕሬዝዳንት ሆኜ 
ተመረጥኩ። የበረደ የመሰለን እሳት እንደገና ተቀጣጠለ።

የነሱ ሰው ያለመመረጡ ብቻ ሳይሆን ያናደዳቸው የኔ መመረጥም 
ነው።የኔን ፕሬዝዳንትነት በፍጹም አልተቀበሉትም ። ለዚህም ምክንያቱ 
ምን መሰለህ? በብርትኳን ጉዳይ ህዝብን ለማሳመን ስንቀሳቀስ፤ እኔ 
ለግሩፑ አንድ ኢሜል አድርጌ ነበር። በኢሜሌ ያስተላለፍኩት መልዕክት 
እኛ “በደም ገንዘብ” አንገዛም! አንደለልም። ገንዘቡ ይመለስላቸው። 
ገንዘብ ስለሰጡ የፈለጉትን ሊያደርጉ አይችሉም! የሚል ነበር። 
ይህንን መልዕክቴን በግዜው “አላሙዲንን ሰደበ!” ብለው አራግበውት 
ስለነበር የኔን መመረጥ በፍጹም በፍጹም ሊቀበሉት የሚችሉት ነገር 
አልነበረምና ተገንጥለው በመሄድ ESFNAONE ብለው ሌላ ፌዴሬሽን 
አቋቋሙ። አሁንም አልተውናቸውም ስማችንን ወሰዳችሁ ብለን 
ከሰስን አሸነፍናቸው።ተስፋ አልቆረጡም! ስም ቀይረው ሌላ ፌዴሬሽን 
አቋቋምን አሉ። 

ከዛ በኋላ እንግዲህ፦ ባለፉት ሁለት አመታት እንደተከታተላችሁት 
እነሱ በዋሽንግተን ዲሲ በ 2012 ና 2013 ባደረጓቸው ዝግጅቶች 
በሚልዮን የሚቆጠር ዶላር ለቅስቀሳና ስፖርተኛን ለመደለል በትነው፤ 
ምንም ተመልካች ሳያገኙ ባዶ ስታዲየም ታቅፈው ቀርተዋል። 

በተቃራኒው እኛ ደግሞ በ2012 በዳላስ በ2013 በዋሽንግቶን 
ባደረግናቸው ዝግጅቶች ቦታ ጠቦ ስታዲየም እስኪዘጋ ድረስ ስኬታማ 
ዝግጅት ማድረግ ችለናል። ይህ ሁሉ የሆነው በዋናነት በኛ ጥረት ሳይሆን 
ሕዝቡ ፌዴሬሽናችን አይሸጥም! ብሎ ባደረገው ርብርብና ፍጹም 
ታይቶ የማይታወቅ ትብብር ነው።በዚህ አጋጣሚ በሁለቱም አመት 
ዝግጅቶች ለተገኙት ስኬቶች በመላው ዓለም ያለውን ኢትዮጵያዊና 
በተለይም በሰሜን አሜሪካ የሚገኘውን የስፖርት ቤተሰብ ላመሰግን 
እወዳለሁ። አብረውኝ በፌዴሬሽኑ ውስጥ ደከመን ሰለቸን ሳይሉ 
በጽናት ለተንቀሳቀሱት አባላትም ምስጋናዬ ይድረስልኝ።
ኢ.ቶ፦ አሁንስ ፌዴሬሽኑ ከመሰል አደጋዎች በጠራ መሰረት ላይ 
ይገኛል ይላሉ? ወደፊትስ ምን እቅድ አለ..?

አቶ ጌታቸው፦ የሚገርምህ የአላሙዲን ሰዎች የህዝብም የህግም 
ድጋፍ ማግኘት ሳይችሉ ቀርተው፡ እንደ ፌዴሬሽን ቆመው ምንም 
ማድረግ በማይችሉበት መልክ ቢሸነፉም፦ እኛን ለማወክና ስራችንን 
ለማደናቀፍ አሁንም አልተኙም።

አሁንም ድረስ በፌዴሬሽናችን ውስጥ የአላሙዲን ሰዎችን ፍላጎት 
ለማስፈጸም ያደፈጡ ሰዎች እንዳሉ እያየን ነው። አሁንም ሊረባብሹ 
ይሞክራሉ።ተንኮሉም ትግሉም ቀጥሏል፡፤ይሁንና የማይበገሩ ጠናካራ 
አባሎች ስላሉን ብዙም የሚያሰጉ አይሆኑም።

አቶ ጌታቸው፦ እዚህ ላይ አንድ ላነሳ የምሻው ጥያቄ የአላሙዲን 
ሰዎች ምንም ያህል ዶላር ቢበትኑም በግለሰብ ደረጃ ጥቂት ሰዎችን 
ገዝተው እንደሁ እንጂ በፌዴሬሽናችሁ ከሚወዳደሩት 30 ክለቦች 
አንዱንም ወደነሱ መውሰድ እንዳልቻሉ ነው የማውቀው። ሁሉም 
ቡድን ከናንተ ጋር መሆኑን ነው የምንረዳው ፤ የቦርድ አባላት 
ደግሞ በያንዳንዱ ክለብ የሚወከሉ እስከሆነ ድረስ አሁን ያውኩናል 
የምትሏቸው ሰዎች ከክለባቸው አቋም በተለየ ነው የአላሙዲን 
ሰዎችን ፍላጎት ሊያስፈጽሙ የሚፈልጉት ማለት ነው?

አቶ ጌታቸው፦ በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ልክ ነው! የአላሙዲን 
ሰዎች ከ30 ክለቦች (አሁን እንዲያውም 31 ሆነዋል) አንዱንም 
መውሰድ አልቻሉም። የቦርድ አባላትም እንዳልከው በእያንዳዱ ክለብ 
ነው የሚወከሉት። እያንዳንዱ ክለብ በቦርዱ ውስጥ አንድ ቋሚና 
አንድ ተጠባባቂ ወኪል ይኖረዋል።ድምጽ የሚኖረው ቋሚው አባል 
ብቻ ነው። ይህ ማለት አንድ ክለብ አንድ ድምጽ አለው ማለት ነው። 
ተጠባባቂዎቹ አብረውን ይሰበሰባሉ ግን ድምጽ አይሰጡም። ስለዚህ 
ቦርዱ 31 ድምጽ ስጪ 31 ድምጽ የማይሰጡ በድምሩ 62 አባላትን 
ያካተተ ነው።

በነገራችን ላይ እኛ የፌዴሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ አባላት 9 ነን። 
9ኛችን በትክክል ስራችንን እንዳንሰራ እየረበሹን ያሉት አንዳንዶቹ 
ከክለባቸው ፍላጎትና አቋም ውጭ ውስጥ ውስጡን የራሳቸውን 
አቋም ነው ለመተግበር የሚሹ ናቸው። ባለፈው በሜሪላን ዩኒቨርሲቲ 
ባደረግነው ዝግጅት ብዙ ደባ ሲፈጽሙ እንደነበር ደርሰንበታል። 
ክለባቸውም ይህንኑ ተረድቶ ከውክልናቸው ሊያነሳቸው እየተዘጋጀ 
ነው። ቀሪዎቹ ደግሞ ክለባቸውም ራሱ ከነአብነት ጋር ወዳጅነት 
ያለው በመሆኑ እነሱን ለግዜው ምንም ማድረግ አይቻልም። ዋናው 
ችግራቸው የኔ ፕሬዝዳንት መሆን ነው። እኔን ለማውረድ ያላደረጉት 
ጥረት የለም። ይሁንና ፕሬዝዳንቱ ሊወርድ የሚችለው 2/3ኛው የቦርድ 
አባል ሲስማማ ብቻ ነው። እነሱ ደግሞ እንኳን 2/3ኛ ድምጽ ግማሽም 
የላቸውምና ለግዜው ብዙም ባያሰጋም ሴራቸው ግን አልቆመም። 
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አቶ ጌታቸው ተስፋዬ ......

አቶ ጌታቸው ተስፋዬ ለዳኘው ቡድን በሚጫወቱበት ዘመን



  ኢትዮ- ቶርናመንት ታህሣሥ 2006

የእግር ኳስ ቫይረስ
                                                                       ከገጽ  13 የዞረ

የተናገረው ሁሌም ተጠቃሽና አስተማሪም ነው። “ጥሩ ተጫዋች” 
ይላል ኩበርቲን “ጥሩ ተጫዋች በእርሱ ቡድንና በተቃራኒው ቡድን 
ያለው የሀይል አሰላለፍ እንዴት እንደሆን ሁሌም ጠንቅቆ ያውቃል። 
የተቃራኒውን ቡድን ደካማ/የሳሳ ምድብ ቦታዎችን በሚገባ በመገንዘብ 
፤ አስተማማኝ ደጀን እንዳለው ሲረዳ ኳሷን ቆም በማድረግ፤ በቅፅበታዊ 
ግራ ቀኝ ምልከታ ለየትኛው የቡድኑ አባል ማሳለፍ/ማቀበል እንዳለበት 
ይረዳል። እነሆም ኳሷ ከአይን እርግብግብታ ፈጥና ለታለመለት 
አባል ትደርሳለች። ይሁንና ቡድኑ እንደ ጥረቱ ውጤታማ ባይሆንና 
በግጥሚያውም በርካታ ነጥቦችን ያጣ ቢሆንስ?

    “ተስፋ መቁረጥ እንደ ብርሃን ነው፤ የጉዞው ፍጥነት አስደናቂ። 
እናም ለአፍታ እንኳን በጥሩው ተጫዋች ላይ የሚታይ መታከት፤ 
የእንቅስቃሴው መለዘብ፤ ሳይታረም የተወረወረ ወይም አላስፈላጊ 
ቃል - ሁሉን ነገር በቅፅበት በአፍጢሙ ለመድፋት በቂ ናቸው። ግን 
በፍፁም! ጥሩ ተጫዋች ይልቁንም በጠንካራ መንፈስና ስሜት ጥረቱን 
በእጥፍ ይጨምራል። የእርሱም ጠንካራ ሞራልና ያልለዘበ እንቅስቃሴ 
የቡድኑን አባላትም በራስ የመተማመን ስሜት ከፍ ያደርጋል።

    “እንግዲህ በጨዋታው መኻል ጥፋት /ፋወል/ ተፈፀመ እንበል። 
ጥሩው ተጫዋች ይህንን አይቷል። እና ያየውን ለመናገር ይፈልጋል። 
የቡድኑ አምበል ግን አቤቱታ ከማሰማት ይታቀባል። ዳኛውም 
ፊሽካውን አላሰማም። ይህ ቢሆን ኖሮ የተፈፀመው ጥፋት አንድም  
የፍፁም ቅጣት ምት አልያም የመልስ ምት ለቡድኑ ሊያስገኝ ይችል 
ነበር። ይህ አለመሆኑ ያንገበግባል! ነገር ግን ለዚያ ጥሩ ተጫዋች - 
የዳኛው የተጓደለ ፍትህና የሁኔታው ጠቅላላ ድባብ በአእምሮው ውስጥ 

ቢመላለስም - እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ በሙሉ ትኩረት ሃላፊነቱን 
ለመወጣት መጫወቱን ይቀጥላል።

    “በግጥሚያው ክፍለ ሰዓት በአንዳችም አይነት ፍርሃት 
አለመተብተቡን፤ ቡድኑ አግኝቷቸው የነበሩትን መልካም አጋጣሚዎች 
የራሱን ጥበበኛነት ለማሳየት ባደረገው ቄንጥ አዘል ጨዋታ አለማባከኑን፤ 
ወይም የቡድኑን እድል ለራሱ እውቅና ሲል መስዋዕት አለማድረጉን 
- በህሊናው አመዛዝኖ ሲረዳ ለራሱ ርካታን ያገኛል። እንዲህ ያለው 
ወጣት ተጫዋች ከሌሎች ተጫዋቾች ሁሉ በተሻለ ወይም በላቀ ለእግር 
ኳስ ህይወት የተዘጋጀ ወይም ብቃት ያለው ለመሆኑ ማንም ስህተት 
ነው ብሎ ሊያሳምነኝ ከቶም አይችልም።

    “እንደ ህይወት ሁሉ፤ ውስጣዊ ስሜት /ኢሞሽንስ/ ፤ ተልዕኮ 
/ኦብሊጋሺንስ/ እና ገጠመኞች /ኢንሲደንትስ/ የእግር ኳስ ህይወት 
አካል ሆነው ይገኛሉ፤ ኳስን በቁጥጥር ስር ለማዋል የሚደረግ ትግል 
አካል። ወዮ፤ ምርጥ  አጋጣሚን ሲያመነታታ፤ ሲጋፋና ሲጓተት ላባከነ! 
ወዮ፤ ለተስፋ መቁረጥ እጁን ሰጥቶ ለውድቀትና ለሽንፈት ለዳረገ! 
ከግለሰባዊ ጥረትና ወደ ተሻለ ውጤት ከመግፋት ሞራል ጋር አብሮ፤ 
ሁሌም የማህበራዊ ቁርኝት ጥንካሬው በዜጎች ድጋፍ ላይ የተመረኮዘ 
ሆኖ ይገኛል። ምክንያቱም ግለሰቡ የዚህ ስብስብ አባል ነውና።”

   በዛሬ ዘመን የሚገኙ ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋቾች ይህንን 
የኩበርቲንን ስዕላዊ ገለጣ የሚያብሰለስሉ ስለመሆናቸው አላውቅም። 
በጣሊያኑ አርቲስት ሲልቪዮ ጋዛኒዛ /Silvio Gazzaniza/ የተቀረፀ 
ውንና 4.97 ኪሎ ግራም የሚመዝነውን የዓለም እግር ኳስ ዋንጫን 
የትኛው ተጫዋች ከፍ አድርጎ እንደሚያነሳው ግን አስቀድሞ መተንበይ 
አይቻልም። የሁላችንም ምኞት መልካም ተፎካካሪነት ያለበትን 
ጨዋታ ማየት ነው። እንግዲህ ድል ብቃቱን ላሳየው ቡድን ትሁን። 	

--//--
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አቶ ጌታቸው ተስፋዬ ......
[ከገጽ 20 የዞረ]

የሚገርምህ እነዚህን ሰዎች በአሜሪካን አሉ የሚባሉ አላሙዲንና 
የኢትዮጵያ መንግስት የሚጠቀሙባቸውን ከፍተኛ የህግ ጠበቆች 
ይዘው ነው የሞገቱን። በዛም ግን አልረቱንም። ከዚህ ይልቅ እየጎዳን 
ያለው ውስጥ ውስጡን ገንዘብ እየሰጡ ፤ ሰው እየደለሉ እንቅፋት 
የሚፈጥሩት ነገር ነው።

በታሪክ እንደሚታወቀው በጣሊያን የአምስት አመት ወረራ 
ግዜ ከራሱ ከፋሽሽት በበለጠ አርበኛውንና አገር ወዳዱን የጎዳው 
ባንዳው ነበር ። ባንዳው በአንድ በኩል የጣሊያን አሸከር ሆኖ ሆዱን 
እየሞላ በሌላ በኩል ደግሞ አርበኛውንም አይዞችሁ አለንላችሁ እያለ 
ያስጨርሳቸው ነበር። በኛም ፌዴሬሽን ውስጥ ተመሳሳይ ሁኔታ ነው 
ያለው። የአላሙዲንን ፌዴሬሽን እንቃወማለን ብለው አብረውን 
ቢሰለፉም፤ እየሰሩ ያሉት ግን አፍራሽ ስራ ነው። ምን ታደርገዋለህ? 
ይህ እንግዲህ የኢትዮጵያዊያን ወቅታዊ የጋራ ችግር ሆኗል። በለንደን 
ደብረጺዮን ቅድስት ማሪያም ቤ/ክን .የሆነውም ይሀው ነው። 
ኢትዮጵያዊያን ባሉበት ቦታ ሁሉ በገንዘብ የተደለሉ ሰዎች ከህዝብ ጋር 
ተመሳስለው እየገቡ የሚፈጥሩት ችግር ነው ማቆሚያ ያጣው።እኛም 
እንግዲህ እየታገልን ነው።ብዙ መቆየታችንም ረድቶን እስካሁን 
ሊቋቋሙን አልቻሉም።ወደፊትም እንግዲህ መበርታት ነው። 
ኢ.ቶ፦ ፌዴሬሽናችሁ ከስፖርቱና ከኢትዮጵያዊያን መገናኛ 
መድረክ አዘጋጅነቱ ባሻገር በበጎ አድራጎት ተግባራትም ላይ 

ተሳትፎ ያደርጋል። ለዚህም እንደ መገለጫ የማነሳው፤ ባለፈው 
አመት ዝግጅት ከትኬት ገቢ 30% ለሴቶች እህቶች መርጃ በሚል 
መሰጠቱን ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴ ቢያስረዱን።

አቶ ጌታቸው፦ ልክ ነው! ፌዴሬሽናችን አቅም በፈቀደ መጠን እርዳታ 
ለሚያስፈልጋቸው ኢትዮጵያዊያን ወገኖች ለመድረስ ይሞክራል። አንተ 
እንዳልከው ባለፈው ዝግጅት ከመጀመሪያው ቀን ትኬት ገቢ 30% 
የሰጠነው እዚህ አሜሪካን አገር አንድ የሴቶች በጎ አድርጎት ድርጅት 
አለ። ይህ ድርጅት በአረብ አገር በየግዜው በተለያየ ምክንያት ጉዳት 
የሚደርስባቸውን እህቶቻችንን ለመርዳት የሚንቀሳቀስ ነው። ይህ 
ኮሚቴ እንቅስቃሴ የጀመረው አሁን ሳይሆን ከአመታት በፊት ነው።  
እኔም የድርጅቱን ፕሬዝዳንት አውቃት ስለነበር አብረን ለመስራት 
ለመስራት በተስማማነው መሰረት ከትኬት ሽያጭ በተጨማሪም 
በዝግጅቱ ቦታም ተንቀሳቅሰው ገንዘብ እንዲያሰባስቡ አድርገን ጥሩ 
ውጤት ተገኝቷል። 

በተለያዩ ግዜም እንዲሁ ይደረግ ነበር። በቅርቡ በሳውዲ ጉዳት 
ለደረሰባቸው በተለይም ልጆቻቸው ለሞቱ ወላጆች እርዳታ ለማሳባሰብ 
እየሰራን ነው። በመጀመሪያ የፌዴሬሽናችን ደንብ ለኤክስኩቲፍ 
ኮሚቴው እስከ 5000 ዶላር ለበጎ አድራጎት እርዳታ የመስጠት ስልጣን 
ይሰጠዋል።ይህንኑ ተጠቅመን አምስት ሺህ ዶላሩን አውጥተን ለዚሁ 
እርዳታ አካውንት ከፍተን ካስቀመጥን በኋላ እያንዳንዱ ቡድንም 
የተቻለውን በአካውንቱ እንዲያስገባ እያበረታታን ነው። ሌሎችም 
በግለሰብ ደረጃ እርዳታቸውን እንዲለግሱ ሁኔታውን አመቻችተናል። 
እስካሁን የተገኘው ውጤት አበረታች ነው።
ዋናው ጉዳይ ምን መሰለህ? ፌዴሬሽናችን [ወደ ገጽ 26 የዞረ]



 ታህሣሥ 2006   ኢትዮ- ቶርናመንት

 [ ከገጽ  15 የዞረ]

በጊዜው ፕሮፌሽናልነት ደረጃ ላይ ባይደረስም ቢያንስ የተሻለ ገቢ 
ለመፍጠር ከፍተኛ የአቅም ማነስ ነበር። ፌዴሬሽናችን ከመንግስት 
የሚያገኘው አንዳችም ዓይነት በጀት የለም።ሌላው ቀርቶ 3ቱንም 
የአፍሪካ ዋንጫዎች ስናዘጋጅ እንኳን መንግስት የስቴዲዮም መግቢያ 
ትኬቶችን ቀረጥ አነሳልን እንጂ በድጎማ አንዲትም ሳንቲም አልሰጠንም። 
እነዚያ ሁሉ ተጫዋቾች ኢትዮጵያ መጥተው ሲሄዱ ከአውሮፕላን ትኬት 
ጀምሮ የሆቴልም ሆነ የምድር ትራንስፖርት ወጪያቸው በፌዴሬሽኑ 
ነበር የተሸፈነው። 

በኋላ ላይማ ፉትቦልን ጨምሮ ሌሎቹም ፌዴሬሽኖች በአካል 
ማሰልጠኛና ስፖርት ኮሚሽን ስር ዋሉ። በመንግስት ፖሊሲ መሰረት 
ፌዴሬሽኑ የራሱን አነስተኛ ገቢ እንኳን በነጻነት መጠቀም አይችልም 
ማለት ነው። ለምሳሌ ፌዴሬሽኑ ለአንድ ጉዳይ 10ሺ ብር ማውጣት 
ቢፈልግ መጠየቂያ ጽፎ ለኮሚሽኑ ጥያቄ ማቅረብ ይኖርበታል። ከዚያ 
የኮሚሽኑ ኦዲት ክፍል አይቶት ከመንግስት ፖሊሲ ጋር እንደማይጋጭ 
ካመነ ብቻ ነው የሚፈርምልን። ስለዚህ በእኛ በኩል ለተጫዋቾቹ ልዩ 
ድጎማ ማድረግ የምንችልበት እድል አልነበረም። እንደውም አንዳንዴ 
ከየመስሪያቤቶቹ ለምሳሌ ከመብራት ኃይል ወይም ከሌሎቹ ጋር 
እየተነጋገርን ነበር የተጫዋቾቹን ደሞዝ እንዲያሻሽሉላቸው እንለምን 
የነበረው። 

በዚያን ወቅት የብሄራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ፣ የብሄራዊ ቡድኑ መሪና 
ወጌሻው እኩል ነበር የሚከፈላቸው። ወደ ሽልማት ሲመጣ ግን 
ተጫዋቾቹ ብቻ ነበሩ የሚያገኙት። ያ ግን በጣም አነስተኛና መሰረታዊ 
ችግራቸውን የማይፈታ ነበር። ሌሎቻችን ለምሳሌ እኔ የቡድኑ 
መሪ ሆኜ ያን ሁሉ ዘመን ባገለግልም አሸንፋችኋል ተብሎ ከሚሰጥ 

ሽልማት አንድ ቀን እንኳን ደርሶኝ አያውቅም። ለዩ ሽልማት የሚባለው 
የተገኘውም እነ አቦነህ ከጠፉ በኋላ በ1974 ዓ.ም. ወደ ሊቢያ ስንሄድ 
‘ተጫዋቾች የሚጠፉብን ከኢኮኖሚ ችግር አንጻር ስለሆነ አስተያየት 
ይደረግ’ የሚል ማስታወሻ ለመንግስት በመቅረቡ ነበር።

በዚህ ምክንያት ወደሊቢያ ለተጓዝነው ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ 
ከመንግስት በቀን 10ዶላር የተፈቀደልን። ከዚያ በፊት ግን ከመንግስት 
የወረደው መመሪያ ለእግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚፈቅደው አልነበረም። 
አትሌቲክስ ወይም ሌሎቹን ፌዴሬሽኖች በተመለከተ ለሁሉም በየራሱ 
የተለያየ አሰራር ነው ያለው። ስለዚህ የተጫዋቾቻችን የገቢ ችግር 
በነበረው የአቅም ውሱንነትና በመንግስትም ፖሊሲ ነበር። የኋላ ኋላ 
እኔ እስከወጣሁበት በነበረው ጊዜ እየተደራደርን ሁኔታዎች እየተሻሻሉ 
መምጣት ችለው ነበር። 
ኢ.ቶ፦ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ልዩ ትዝታ ጥለው ካለፉ 

ውጤታማ ጫወታዎች መሀል በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1980 ዓ.ም. 
ከዚምባዌ ጋር ያደረግነው 15ኛው የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ 
ዋንጫ ይጠቀሳል። እንዲውም በዚያን ወቅት የአገሪቷ መሪ የነበሩት 
ኮለኔል መንግስቱ 100ሺ ተመልካች የሚይዝ ስታዲዮም እንደሚሰራ 
ቃል ገብተው እንደነበር ይነገራል። እርስዎ በወቅቱ የፌዴሬሽኑ ዋና 
ጸሀፊ እንደመሆኖ ዕለቱን እንዴት ነው የሚያስታውሱት?

አቶ ካሣ፦  የዛን እለቱ ወሳኝ የፍጻሜ ጫወታ በጣም ከባድና በስሜት 
የተሞላ ነበር። እንደሚታወሰው ለዋንጫ የቀረብነው ከዚምባዌ ብሄራዊ 
ቡድን ጋር ነው። ዚምባዌ በመካከለኛውና በምዕራብ አፍሪካ እንዳሉት 
ጎረቤቶቿ ሁሉ የእግር ኳስ ስፖርቷ በጣም ያደገ ነበር። የተጫዋቾቿ 
የሰውነት አቋምም እንደምታውቁት ነው። የኛዎቹ እንድ ሙሉጌታና 
ዳኛቸውን የመሰሉ አጫጭር ግን ልበ አንበሶች ለወጤት አበቁን እንጂ።

በእውነቱ ያ ቡድናችን ከፍተኛ አድንቆት የሚገባው ነው። እነ 
ሙሉጌታ ከበደ፣ ሙሉጌታ ወልደየስ፣ ሚሊዮን፣ ዳኛቸውንና ሌሎችም 

ወደ ገጽ 29 ዞሯል
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አቶ ካሣ ገብረ ጊዮርጊስ ...

የኢትዮጵያ ብሄራዊ እግር ኳስ ቡድን በ1970ዎቹ



  ኢትዮ- ቶርናመንት ታህሣሥ 2006

ክብሮም ተወልደ መድህን...
ከገጽ 17 የዞረ

ሲል የምጫወትበት ሜሎት ክለብ አሰልጥነን አሉኝ። እሺ ብዬ 
ቀጠልኩኝ። እንዲህ እንዲህ እያልኩ ነው ያሳለፍኩት።
ኢ.ቶ፦ ፌዴሬሽን አመራሮች.. ወይም ከቀድሞ ተጫዎቾች 
የምታገኛቸው አሉ?

ክብሮም ፦ እኔ ቅር ይለኛል። አስመራ ውስጥ ሆኖ በስልክ ሰው 
መገናኘት አይቻልም ነበር። ግርማ ከበደ ግን የኦሜድላ የእኛ በረኛ 
የነበረው በኋላ የብሔራዊ ቡድኑ በረኛ ሆኖ ጊኒ ላይ የጠፋው፡ አስመራ 
እያለሁ ከታምራት ታፈሰ ጋር ሆነው ከአሜሪካን ሃገር  ደውለውልኝ 
አግኝቻቸው ነበር። የዚያን ጊዜ መቼም በጣም ነው ደስ ያለኝ ። ወደ 
ውጭ ከወጣሁ በኋላ ግን ከንጉሴ ገብሬ፣ ሲሳይ ገብረስላሴ፣ አካሉ ጋር 
እንደዋወላለን። አሁን ደሞ የኦሜድላ ማህበር ተቋቁሟል እዛም አልፎ 
አልፎ ደውዬ አገኛቸዋለሁ።
ኢ.ቶ፦ የአውሮፓው ወይም የሰሜን አሜሪካው ዓመታዊ የስፖርት 
በዓል ላይ ለመገኘት ሞክረሃል?

ክብሮም ፦ አልጠሩኝም። እንደዚህ እኮ ነው ችግሩ። ያን ያህል ጊዜ 
አሳልፈን አላስታወሱኝም። እኔ  ብዙ ነገር እሰማለሁ። ለምሳሌ ኢታሎን 
አስመራ ውስጥ ነው ያለው ለእንደዛ ዓይነት ዝግጅት ጋብዘውታል። 
ጥሩ ነው። ለሎችም እየተጋበዙ ይሄዳሉ። ጥሩ ነው። እኔ ግን ደውሎ 
የጋበዘኝ ወይም እድሉን የሰጠኝ አላገኘሁም። በብዛት ውጭ ያሉት 
በጣም ጉዋደኞቼ ናቸው። በጣም የምወዳቸውና ብዙ ነገር ያሳለፍን።
ኢ.ቶ፦ ምናልባት ኢትዮጵያና ኤርትራ ያልፈቱት የፖለቲካ እሳት 
አንተም ላይ አርፎ ይሆን? (ወደ ኤርትራ በመሄድህ...)

ክብሮም ፦ እኔ በግሌ ምንም ፖለቲካ ውስጥ ገብቼ አላውቅም።አስመራ 
ተወልጄ አድጌ ወደ ኢትዮጵያ ስሄድ ከየት ተነስቸ የት እንደደረስኩ 
ሁሉም የሚያውቀው ነው። ወጣትነቴን ሁሉ ለኦሜድላና ለኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ቡድን ከልቤ ማገልገሌን  ማንም ሊረሳ አይችልም። ለምን ወደ 
አስመራ ተመለሰ? ብሎ ቅር የሚለው ካለ  በፊትም ከየት እንደመጣው 
ያልተረዳ መሆን አለበት። እኔ ከኢትዮጵያ ባልወጣ ደስ ይለኝ ነበር። 
ነገር ግን ችግሮች በዙ። ስራ አጣሁ። የሚያስታውሰኝ አልነበረም። 
በስተርጅና እናቴ ያለችበት ዘንድ ሄድኩ።

በዚያን ጊዜ ለደረሰብኝ የሞራል ድቀት ''ፌዴሬሽኑ... እከሌ'' 
እያልኩኝ መውቀስ ስላልፈለኩ እንጂ፣ ችግሮቼ ከባድ ነበሩ። የት ወደቀ? 
ምን ሁኔታ ላይ ነው? ብሎ የሚጠይቁኝ ያልነበሩ ሰዎች፣ የተወለድኩበት 
ቦታ መሄዴ የሚያስከፋቸው ከሆነ፣ ስህተት ይመስለኛል። ምክንያቱም  
ወደ መጣሁበት ነው የተመለስኩት።

  በፖለቲካ ጥላቻ፣ ወይም ሌላ ክፉ ወንጀል ሰርቼ ፣ህዝቡን 
አስቀይሜ፣ የተለየሁ ሰው አይደለሁም። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ላቤን 
አንጠፍጥፌ ጉልበቴን እዛው ነው የጨረስኩት። ትልቅ ተጫዋች 
እንድሆን ያበቃኝ ኢትዮጵያና የአዲስ አበባ ህዝብ ነው።ይሄንንም 
አልዘነጋውም።ትልቅ ክብር ያገኘሁት እዛ ነው። 

እንደውም የሰማሁትን ልንገርህ.... በኢትዮጵያና ኤርትራ የባድሜ 
ጦርነት በኢትዮጵያ ሬዲዮና ጋዜጣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 
ተጫዋች የነበረው ክብሮም ተወልደ መድህን ለኤርትራ ዘምቶ 
በጦርነቱ ተማርከዋል'' በማለት በምንም ውስጥ ያልነበርኩትን ሰው 
አስመራ ቁጭ ባልኩበት ዘግበዋል። በወቅቱ በሆላንድ የነበረው 
ወንድሜ ደውሎ ክብሮም መሆኔን ጠየቀኝ። አዎ ስል አረጋገጥኩለት። 
የት እንዳለሁ ጠየቀኝ። አስመራ መሆኔን ገለጽኩለት። ስልኩን ዘጋው። 
ከዚህ በላይ ሊነግረኝ አልፈለገም። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ከኢትዮጵያ 

የተባረረ ልጅ አስመራ መጥቶ ተገናኘን። በህይወት መኖሬ ገርሞት 
ተጠመጠመብኝ። የጋዜጣውንና የሬዲዮኑን ዜና አጫወተኝ። እኔ 
ጦርነት ዘምቼ እንዳልነበርኩና በምንም ነገር ተሳታፊ እልዳልነበርኩ 
ገለጽኩለት። ለምን የኢትዮጵያ ሬድዮና ጋዜጣ ይሄንን ሊያስወራ 
እንደፈለገ አልገባኝም። ውጭ ከወጣሁ በኋላ ይሄንኑ ዜና ብዙዎች 
ነግረውኛል።ጥሩ አልነበረም። ለምን መዋሸት አስፈለገ?... 
ኢ.ቶ፦ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ኤርትራዊያኖች ከኢትዮጵያ 
ሲባረሩ የት ነበርክ?

ክብሮም ፦ እኔ እንዳልኩህ ቀደም ብዬ አስመራ ነበርኩ።ኢትዮጵያ 
በፈረንጅ 1996 ሄጄ ነበር። ለመካከለኛው ምስራቅ የሚሰለጥኑ 
ቡድኖችን ወደ ኬኒያ ወስጄ በዛው ወደ ኢትዮጵያ ገብቼ እንደውም 
አልጠገብ ብሎኝ ትንሽ ቆይቼ ወጥቻለሁ።ከዛ በኋላ እንዲሁ በ 1997 
ዘመድ መጥቶ ወደ አዲስ አበባ አብረን እንሂድ ብለውኝ ሄጄ ነበር። 
ከዚያ በኋላ የመጨረሻዬ ነው። አልሄድኩም።
ኢ.ቶ፦ ምስቅልቅሉን የኤርትራንና የኢትዮጵያን ሁኔታ  ባንተ 
እይታ ምን ይመስላል?

ክብሮም ፦ እኔ የኳስ ሰው ነኝ። ኳስ ጨዋታ ደግሞ ፍቅር ነው። እኔ 
በፍቅር ነው የምገልጸው። በሃገርም በምንም ለያየው የኳስ ጨዋታ 
የፍቅር ገበታ ነው። እኔ ደሞ የዛ ሰው ነኝ። 

የኤርትራንና የኢትዮጵያን ያየን እንደሆነ ጊዜ ያመጣው ነው። 
ጊዜ ደግሞ ይመልሰዋል። ስንት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖርን ?... 
እንደዚህ ይመጣል ብለን አላሰብንም ነበር። የመጣውን ደግሞ 
ወደ ወንድምነታችን እግዘአብሔር ይመልሰው ነው የሚባለው። 
ኢትዮጵያና ኤርትራ በመልካችን በባህላችን በሁሉም ነገራችን ስታየው 
ምን የሚለየን ነገር አለ? ምንም ነገር የለም። ከሌሎች አፍሪካውያኖች 
እኛ ኤርትራውያኖችና ኢትዮጵያውያኖች የሚለየን አንድ መሆናችን 
ነው። አንድ ፈረንጅ መጥቶ ''ኢትዮጵያዊውንና ኤርትራዊውን 
ለይ'' ብትለው መለየት አይቻለውም። እና እንደዚህ የመሰልን ሰዎች 
በጦርነት ወይም ባለመግባባት መሆን የማይገባንን በመሆናችን 
ያሳዝናል።እኔ እግዘአብሔርን እየለመንኩት ያለው ሰላም እንዲወርድ 
ነው። እንደድሮአችን ወንድም እህት ተባብለን እንድንኖር ከአንጀቴ ነው 
የምለምነው። 
ኢ.ቶ፦ በአሁኑ ወቅት ያለውን የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን 
ሁኔታ ተከታትለሃል?

ክብሮም ፦ አዎ። በዚህ አጋጣሚ ለለፉት፣ ለደከሙት፣ ለዚህ 
ውጤት ለበቁት ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እግር 
ኳስ ቀላላ ነገር አይደለም፣ ለዚህ ውጤት ለመብቃት ብዙ እንደለፉ 
እገነዘባለሁ።ቡድኑን አልፎ አልፎ ሲጫወቱ አይቻቸዋለሁ ከሱዳን 
፣ ከሳውዝ አፍሪካ ሲጫወቱ አይቻለሁ።ኢትዮጵያ ለዚህ ደረጃ 
መብቃቷ ትልቅ ለውጥ ነው። እንደውም አንድ ጊዜ ደስ ብሎኝ 
ለንጉሴ ገብሬ ደውዬ ተጫዋቾቹን ሰላም በልልኝ ብዬዋለሁ። ለዚህ 
ውጤት የበቁት ከረጅም ጊዜ በኋላ በመሆኑ። አሁንም ሰውነት ቢሻው 
ጎበዝ አስልጣኝ ነው። ትልቅ ደረጃ እንደሚደርሱ በመተማመን ብዙ 
መስራት የሚጠበቅባቸው ነገር አለ። በእኛ ጊዜ ችግራችን ጎል አግቢ 
ነበር። በአሁኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ድክመት ብዬ ያገኘሁት 
የተከላካዩ መስመርና የግብ ጠባቂዎች ጋር ነው። ምክንያቱም የነዚህ 
ትንሽ ስህተት ጎል ስለሚሆን። በዚህ መስመር ብዙ መሰራት ያለበት 
ይመስለኛል። አጥቂዎች ግን እንደነ ሰላዲን ለጊዮርጊስ 9 ቁጥር 
በመልበስ የሚጫወተውና ተመላልሶ የሚጫወተው ልጅ እናም 
ለሎችም በጣም ጎበዞችን አይቻለሁ። በርቱ ነው የምለው።አብሮ 
የማጥቃትና የመከላከልን ሁኔታ እልህና ብርታትም አይቼባቸዋለሁ። 
ኢ.ቶ፦ በጣም ያዘንክበት?
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ሲል መናገሩን አስታውሳለሁ። ልክ ነኝ 
ወይስ ሌላ ሰሎሞን ይሆን?

ሉቾ፦ ልክ ነህ ቡድኑን እኔም ዘንግቼዋለሁ 
ጎሉና ሁኔታው ግን በደምብ ትዝ ይለኛል። 
እንደተጀመረ ነው ከመሃል ሜዳ የመታሁትና 
የገባው አስታውሰዋለሁ። 
ኢ.ቶ ያንተን ገጠመኝ ደግሞ አንድ በለና

ሉቾ፦ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች 
ይኖራሉ፡አንድ ግዜ መቻል ላይ ጠንከር 
አድርጌ የመታሁት ኳስ ጥሩ ጎል ሆነ። የዛን 
ግዜ የመቻል አሰልጣኝ ጋሽ ታደሰ መታፈሪያ  
ከሜዳ ስንወጣ አገኘኝና ሉቾ እንዲህ አይነት 
ምት እኛ ላይ ብቻ መሆን የለበትም ሌላም ላይ 
ማየት እፈልጋለሁ እንዳለኝ አስታውሳለሁ፡፤ 
በሌላ ግዜ አዳማ ላይ ለብሄራዊ ቡድን ልምምድ 
አድርገን  በቁምጣ ወደ ሆቴል ስንገባ የቡድን 
መሪዎች እነ ኮለኔል ጌታሁን ድልነሳሁና ያዬህ 
ይራድ ቅጣው ነበሩ፡ ኮለኔል ጌታሁን ጠራኝና 
በዚች እግርህ ነው እንደዛ የምትመታው ብሎ 
አስቆኛል።

ሌላ አንድ የበረኛ ትዝታ አለኝ፡፤ ለእርም 
ጃችን ስጫወት ነው። የምንጫወተው ከፖሊስ 
ጋር ነበር፡፤ የፖሊስ በረኛ ደረጀ ይባላል። 
በጣም ጎበዝ በረኛ ነው፡፤ ከፔናሊቲው 
አካባቢ አክርሬ የመታኋት ኳስ እጁን ጥሳ 
ነበር የገባቸው። ከረፍት በኋላም በታችኛው 
ጎል በግራ እግሬ የመታኋት እንዲሁ ጥሳው 
ገባች።ደረጀ እጁን አልቻለም ወጣ፡፤ግርማ 
የሚባለው ሪዘርቩ በረኛ ገባ፡፤ ግርማ በዛን 
ቀን ጥሩ ስለነበር ከዚያ በኋላ ቋሚ በረኛ ሆነ። 
ወዲያው ደግሞ ብሄራዊ ቡድን ተመርጦ 
በዛው ጠፋ፡፤ እናም የግርማ ባለውለታ ነህ 
እያሉ ይቀልዱብኝ ነበር።
ኢ.ቶ፦ ልክ ነው ባለውለታው ነህ እንጂ፤ 
ደረጀን ዞር ባታደርግለት መቼ የመታየት 
እድል ያገኝ ነበር። ሌላስ ትዝታ? 

ሉቾ፦ ሌላ ደግሞ ከዳኞች ጋር ያለኝ ትዝታ 
ነው፡፤ በተፈጥሮዬ ነጭናጫ ቢጤ ነኝ፡ሜዳ 
ውስጥም ዳኞችን እየተከተልኩ መነዝነዝ 
አበዛለሁ።ለዚህም ይመስለኛል ብዙ ግዜ 
በምጫወትበት ቡድን ውስጥ አምበል 
እሆናለሁ።በሰፈር ቡድን አምበል ነበርኩ። 
ጊዮርጊስ ሲ አምበል ነበርኩ። ዋናው ቡድንም 
አምበል ነበርኩ። አዲስ አበባ ምርጥም 
እንዲሁ፡፤ በኋላም ብሄራዊ ቡድን አምበል 
ሆንኩ። በመጨረሻም ወደ አሜሪካ የመጣሁት 
የጊዮርጊስ አሰልጣኝ ሆኜ ነው፡፤ 

እናም ከዳኞች ጋር ብዙ ግዜ ሙግት 
አበዛለሁ፡፤ አለም የሚባል ጎበዝ ኢንተርናሽናል 
ዳኛ ነበር ፤ አንድ ግዜ እንዲሁ ከሌላ ዳኛ ጋር 
ሜዳ ውስጥ ስጨቃጨቅ አለም ጥላ ፎቅ 
ቁጭብሎ ያይ ነበርና “ይህን ልጅ ቆይ ላግኘው 
አንድ ቀን በቀይ ካላባረርኩት” ብሎ ሲዝት 
ጓደኛዬ ይሰማና እንድጠነቀቅ ይነግረኛል። 
እኔም ከህግ ውጭ አላናግረው፤ ደግሞስ 
ያለጥፋቴ ምን ሊያደርገኝ ይችላል ብዬ ችላ 
አልኩት። እንደተባለው አንድ ቀን ተገናኘን። 
የቡድኔ አምበል ስለሆንኩ ለዳኛ ቅሬታና 
አቤቱታ ማቅረብ እችላለሁ።

የምንጫወተው አስታውሳለሁ ከአየር 
ኃይል ጋር ነው። አየር ኃይልና ጊዮርጊስ 
ደግሞ ሲገናኙ ያለውን እልህ ታስታውሳለህ። 
የዛን ቀን ዳኛው አለም ነበር። ገና 15 ደቂቃም 
ሳንጫወት አንዱ የአየር ኃይል ተጫዋች 
ከኋላዬ መታኝና ሮጥ ሮጥ እያለ ሲሄድ እኔም 
ተከተልኩት። ዳኛው አለም ጠራና ያለምንም 
ምክንያት ቢጫ ሰጠኝ፡፤ ለምን ትሰጠኛለህ 
ስለው “ዝምበል ቀይ ነው የምሰጥህ” ሲለኝ 
እኔም ስጠኛ ብዬ ተበትኩ፡ብዙም ሳይቆይ 
አንዱ ገብረ መድህን ላይ ወጣበት፡፤ እኔም 
ወደ ዳኛው ወደ አለም ሄድኩና እረ እባክህ 
ተመልከተልን፤ ጨዋታውን ተቆጣጠረው ብዬ 
ሳልጨርስ ከሜዳ በቀይ አባረረኝ። በጣም 
አናደደኝ። ያኔ የጊዮርጊስ ቲፎዞ ብዙ ነው፤  
በአለም ተናዶ ነበርና ለረዥም ሰአት “ዓለምነሽ 
ሌባ! ዓለምነሽ ሌባ!” እያለ ስለሞለጩልኝ 
ንዴቴ ጠፋ።ለመጀመሪያ ግዜ ቀይ ካርድ 
ያገኘሁት ያኔ ነው። ሌላው የዳኛ ትዝታ ደግሞ 
የበቀለ ኪዳኔ ነው።በቀለ ኪዳኔን ታውቀዋለህ 
አይደል?
ኢ.ቶ፦ አዎ አውቀዋለሁ..!

ሉቾ፦ እሱ ደግሞ እንዳልጨቀጭቀው ገና ሜዳ 
እንደገባ ምክንያት ፈልጎ ቢጫ ይሰጠኛል፡
፡አንድ ቀን ታዲያ አንድ የተጋጣሚያችን 
ተጫዋች እየተከተለ የኛን ተጫዋች ሲመታው፤ 
ወደ ዳኛው ሄጄ እየው በቀለ እያየህ አይደል 
ዝም የምትለው? እያልኩ ስነዘንዘው ወደ እኔ 
መጣና ፊሽካውን እየሰጠኝ “ ሉቾ ወይ እንካ 
አንተ አጫውት” ሲለኝ አፈርኩ መሰለኝ በዛን 
ቀን ጨዋታ አንድም ሳልጨቀጭቀው ወጣሁ።
ኢ.ቶ፦ የብሄራዊ ቡድን ምርጥ ሆነህ 
ሳለ ለጊዮርጊስ ቡድን ስትል ባርኔሮ ሜዳ 
ወርደህ መጫወትክን አስታውሳለሁ፡
በግዜው አንደኛ ዲቪዥን ከሚጫወቱ 
ክለቦች አንዱ ጋ እንዴት አልገባህም? 

ሉቾ፦ ልክ ነህ! እርምጃችን እያለን ነበር 
አዲሱ የስፖርት መዋቅር ተብሎ 50 ቡድኖች 
ተቋቁመው አንደኛና ሁለተኛ ዲቪዥን 
ለመደልደል የተጫወቱት፡፤ በዛ ግዜ 
እርምጃችን የነበሩት ተጫዋቾች ወደ ተለያየ 

ቡድን ገቡ፡፤ እርሻ ሰብል ይቀጥር ነበር፡ 
ባህር ትራንዚት ይቀጥር ነበር፤መድን ኤልፓ 
እነኝህ ሁሉ ይቀጥሩ ነበር። ለማ ክብረት 
እንዲያውም ባህር ትራንዚት እንግባ ብሎኝ 
‘ አይ እኔ ጊዮርጊስን ሳልጠገበው ስለፈረሰ 
አሁን ከተቋቋመ ጊዮርጊስ ነው የምገባው 
ብዬ ጊዮርጊስ ተቋቋመና ገባሁ፡፤ በዛን ግዜ 
ጨዋታ አቁመው አስልጣኝ የነበሩት የድሮ 
የጊዮርጊስ ተጫዋቾች እነ ጌታቸው አብዶ 
አስራት ጎራዴ፤ ስዩም አባተ ሁሉ ገብተው 
በመጫወት ጊዮርጊስን ከ50ዎቹ ቡድኖች 
መካከል ወደ አንደኛ ዲቪዥን ለማስገባት 
ሞከርን።አልተሳካም ወደ ሁለተኛ ዲቪዥን 
ወረድን። የብሄራዊ ቡድን ተጫዋች ስለነበርኩ 
ለኔ ሁለተኛ ዲቪዥን ወርጄ መጫወት በርግጥ 
ጥሩ አልነበረም ፡፤ የብሄራዊ ቡድን ተጫዋች 
ለመቅጠር የማይፈልግ ቡድን የለምና አንደኛ 
ዲቪዥን ካሉት የፈለኩት ቡድን ውስጥ 
መግባት እችል ነበር ፡፤ ግን የጊዮርጊስ ፍቅር 
በለጠብኝና አመቱን ሁለተኛ ዲቭዥን አብሬ 
ወርጄ ለመጫወት ወሰንኩ።
ኢ.ቶ፦ ለኛ ተጫወት ብለው የጠየቁህ 
ቡድኖች አልነበሩም።

ሉቾ፦ የእርሻ ሰብል ቡድን መሪ አቶ ቀናው 
ቅጣቸው የአባቴ ጓደኛ ነበሩ። ለእርሻ ሰብል 
በጥሩ ደሞዝ እንድጫወት ጠይቀውኝ ነበር፡
፤  የሰጠኋቸው መልስ ግን ጊዮርጊስን ለቅቄ 
መውጣት እንደማልችል ነበር። እኝህ ሰው 
አንድ ወቅት ለአንድ ጋዜጣ በሰጡት ቃለ 
ምልልስ ስለ ቡድን ፍቅር ሲገልጹ እንደምሳሌ 
ያነሱት እኔ ለጊዮርጊስ ቡድን ስል እርሻ ሰብል 
የሰጠኝ ከፍተኛ ደሞዝ አልቀበልም ማለቴን 
ነበር፡፤
ኢ.ቶ፦ ከዚህ ሁሉ መስዋእትነት በኋላስ 
ምን ተከተለ...?

ሉቾ፦ ሁለተኛ ዲቪዥን ገባን። ከሁለተኛ 
ዲቪዥን ወደ አንደኛ ለመውጣት 
ሻምፒዮን መሆን ግድ ስለነበር፡ የጊዮርጊስን 
ቡድን አመራሮች ደሃና ደህና ተጫዋቾች 
እንዲቀጥሩ ጠየቅኩ፡፤ እኔ ለጊዮርጊስ ብዬ 
ስለሆነ ከብሄራዊ ቡድን ባርኔሮ ወርጄ 
የምጫወተው ፤ ለሚቀጥለው አመት ወደ 
አንደኛ ዲቪዥን እንድንገባ ደህና ደህና 
ተጫዋቾች ካልቀጠራችሁ አልጫወትም 
አልኳቸውና ተጫዋቾች ቀጠሩ፡፤ ልፋታችንም 
ከንቱ አልቀረም አሸንፈን በቀጣይ አመት ወደ 
ስታዲየም ገባን፡፤ ያን ግዜ የተሰራው ስራ ነው 
ዛሬ ጊዮርጊስ ላለበት ደረጃ ያበቃው። ይህን 
በማድረጌም በጣም ደስተኛ ነኝ።
ኢ.ቶ፦ በርግጥም ትልቅ መስዋዕትነት 
ነው፡፤ እኔም ሉቾ ጊዮርጊስን ይዞት ወጣ 
ሲባል አስታውሳለሁ። እስኪ አሁን ደግሞ 
ስለ አሁኑ የእግር ኳስ 
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ሰሎሞን ሉቾ...



  ኢትዮ- ቶርናመንት ታህሣሥ 2006

የካምቦሎጆ 	
ትዝታዎች

በታህሳስ ወር 1928 ተፈሪ መኮንን ት/ቤት ከሚጫወቱት ህጻናት 
መካከል አየለ አትናሽ፣ ጆርጅ ዱካስ፣ ተስፋዬ አክሎግ፣ ከጊዮርጊስ ት/
ቤት ተስፋዬ መምሬ፣ አፈወርቅ ገ/መስቀል፣ ተስፋዬ አበጋዝና ሌሎችም 
የቅዱስ ጊዮርጊስን ቡድን አቋቁመው በየካቲት ወር ላይ ይድነቃቸው 
ተሰማ ተቀላቀላቸው፡፡ ከዚያም ጊዜ በኋላ አዲስ አበባ ውስጥ ከሚኖሩ 
ግሪኮች እና አርመኖች ጋር ደጋግመው ይጫወቱ ነበር፡፤ ግጥሚያዎቹ 
የሚደረጉት በአብዛኛው በፍል ውሃ ሜዳ ላይ ስለነበር የግብ ማዕዘን 
የሚሆነውን እንጨት ተጫዋቾቹ እየተሸከሙ ነበር በየስፍራው 
የሚያደርሱት፡፡ በዚሁ አኳኋን ቀጥለው ሳለ ግን በ1928 ጣሊያን 
ኢትዮጵያን ወረረ፡፡

በቅኝ ግዛት ወቅት የኢጣሊያኖች፣ የሸዋና የኤርትራ ቡድኖች 
የጊዮርጊስ እና የስድስት ኪሎ ቡድኖች በነጮች ፊት እንዲጫወቱ ይደረግ 
ነበር፡፡ በተለይ የጊዮርጊስ ተጫዋቾች ባዶ እግራቸውን እንዲጫወቱ 
ይገደዱ ስለነበር (በጫማ መጫወት የሚፈቀደው ለነጮች ብቻ ነበር) 
እርስ በርሳቸው ሲጋጩ አጫዋቹ ዳኛ እየሳቀ ዝም ይል ነበር፤ ከመሳቅ 
በስተቀር አንዳችም ቅጣት ወይም ግሳጼ ባለመስጠቱ ተመልካቹም 
ከጨዋታው ይልቅ ደብድቡ ይጥመው ስለነበር በማጨብጨብና እና 
በመሳቅ በቡጢ እስከመናተር ይገፋቸው ነበር፤ በዚህ የተነሳም ብዙ 
ጊዜ እርስ በርስ ተፋጅተው ጨዋታው ሳይፈጸም ተቋርጦ ተመልካቹም 
እንዲሰርከስ ትርዒት ተዝናንቶ ይሄድ ነበር፡፡ 

*       *      *   

አለማየሁ ሃይለ ስላሴ (ፊኛ) የቅዱስ ጊዮርጊስ እና የብሔራዊ 
ቡድናችን የታወቀ ተጫዋች ነበር፡፡ ዛሬም ድረስ ከኳስ በተጓዳኝ 
በቀልድ አዋቂነቱ ይወሳል፤ እርሱ ካለ ሳቅ አለ፡፡ 

በ1957 የእስራኤል ብሔራዊ ቡድን ወደ አዲስ አበባ የወዳጅት 
ጨዋታ ሊያደርግ ይመጣል፡፡ አለማየሁ ሰውነቱ ደልደል ያለ ስለነበር 
አሰልጣኙ ሉቻኖ ቫሳሎ ሁለት ተጫዋች መሸፈን እንደሚችል በማመን 
11 እና 3 ቁጥሩን እንዲይዝ ያዘዋል፡፡ የተባለውን ለማድረግ ወዲያ  
ወዲህ ሲል አረፋ እስኪደፍቅ ድረስ በሚያደርስ ድካም ጨዋታው 
ያልቃል፡፡ አሰልጣኙ የሰራው ስራ ውጤታማ እንዳደረገው በማመን 
ለመልሱ ጨዋታ ወደ እስራኤል በሄዱ ጊዜም አለማየሁን እንደ አዲስ 
አበባው ሁለቱን ተጫዋቾች እንዲይዝ ያዘዋል፡፡ በዚህ ጊዜ አለማየሁ 
‹‹እንኳን አንተ ጃንሆይም ቢያዙኝ በዚህ መልክ አልሰለፍም›› ይላል፡
፡ አሰልጣኙ ጥሩ መጫወቱን እና የእርሱ ጉብዝና ቡድኑን ውጤታማ 
ማድረጉን በማስረዳት እሺ እንዲል ለማግባባት ሞከረ፤ እርሱ ግን 
በጭራሽ እንደማያደርገው የጸና አቋሙን አሳወቀ፡፡ ተጫዋቾት እና 
የቡድን መሪዎቹ ተሠብስበው ምክንያቱን እንዲያስረዳ ሲጠየቅም 
ይህን ነበር ያለው፡፡ 

‹‹የስድስቱ ቀን ጦርነትን አታውቁም? አረቦችና አስራኤልን 
አላነበባችሁም? አንድ እስራኤላዊን 10 አረብ ማቆም በማይቻልበት 
በዚህ ዘመን 2 እስራኤላዊ የተፈራረቁብኝ የዓለማችን የመጀመሪያው 
ሰው እኔ ነኝ››

*       *      *   
አለማየሁ (ፊኛ) በ1966 ክለቡ ጊዮርጊስ እና መቻል ድሬዳዋ ላይ 

ይጫወቱ ነበር፤ ወቅቱ የአብዮት ወቅት እንደመሆኑ በሬዲዮ ‹ያለምንም 
ደም ኢትዮጵያ ትቅደም› እየተባለ በሰፊው የሚቀሰቀስበት ነበር፤ 
ጨዋታው ቀጥሎ ሳለ አለማየሁ የመቻልን ተጫዋቾች ወደ ጎል አላሳልፍ 
ብሎ ወጥሮ ያዛቸው፤ ይህን የተረዳ አንድ የመቻል ተጫዋች ዳኛው 
ሳያዩት በቡጢ ብሎ አፍንጫውን አደማው፡፡ አለማየሁ ሜዳ ላይ 
ወድቆ ኡኡ ሲል ከቆየ በኋላ ህክምና ተደርጎለት ሲነሳ ዳኛው ተስፋዬ 
ገ/የሱስ ‹ምነው አለማየሁ ምን አገኘህ?› ሲሉ ጠጋ ብለው ጠየቁት፡፡ 
አጅሬ ታዲያ ደሙን እየጠራረገ

‹‹ምን እነዚህ ያለ ምንም ደም እያሉ ደማችንን አፍስሰው ጨረሱን›› 
አላቸው፡፡  

*       *      *   
በ1938 ሀገራችን ውስጥ የተጋጋለ የእግር ኳስ ውድድር ነበር፡፡ 

በዚህን ጊዜ መቻል እና ኦሎምፒያኮስ (በኢትዮጵያ የሚኖሩ ግሪኮች 
ቡድን) እየተጋጠሙ ሳለ የመሃል ዳኛው ሲኞር ባልዲኒ ጥፋት 
አጥፍተሃል በሚል የመቻልን ወሳኝ ተጫዋች ፈለቀን በቀይ ካርድ ከሜዳ 
ያስወጡታል፤ ውድድሩ ጥሎ ማለፍ ስለነበር መቻሎች እንደምንም 
በ10 ልጅ ሆነው መደበኛው ጨዋታ 1 ለ 1  በሆነ አቻ ውጤት ያልቃል፡
፡ ጨዋታው ወደ ተጨማሪ 30 ደቂቃ ከመሻገሩ በፊት ግን መቻሎች 
ለፌዴሬሽኑ ጥያቄ አቀረቡ፤

በቀይ የወጣ ተጫዋች በፊፋ ህግ መሰረት መደበኛ የጨዋታ ጊዜው 
ሲያልቅ መግባት ይችላሉ የሚል ርዕስ አነሱ፡፡ ኦሎምፒያኮሶች ደግሞ 
አንዴ የወጣ ተጨዋች በዚያ ጨዋታ ጨርሶ መግባት አይፈቀድም ብለው 
ተከራከሩ፡፡ ክርክሩ ጦፎ ብዙ ጭቅጭቅ ካስነሳ በኃላ ፌዴሬሽኑ የራሱን 
ውሳኔ ለመስጠት ለብቻው መከሮ ሲያበቃ ‹‹አዎ ይቻላል›› የሚል ውሳኔ 
በማስተላለፍ የወጣው ልጅ ተመልሶ ጨዋታው ቀጠለ፤ በመቻል 3 ለ 
1 አሸናፊነትም ተጠናቀቀ፡፡ የግሪክ ተወላጆቹ ስብስብ ኦሎምፒያኮሶች 
ከመውደቃቸው በላይ የፊፋ ህግ መጣሱ አደገኛ መሆኑን በማመን ለፊፋ 
ክስ አቀረቡ፡፡ ወደ እንግሊዝ በተደረገ ቴሌግራም በጨዋታ ላይ ከሜዳ 
የወጣ ተጫዋች በዕለቱ ጨዋታ በተጨማሪ ሰዓትም ቢሆን ተመልሶ 
መግባት የማይችል መሆኑን የሚገልጽ ምላሽ መጣ፡፡ ይህን ማስረጃ ይዞ 
አሎምፒያኮስ ለቀረበው ክስ የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን የሰጠው 
ምላሽ ‹‹ፉትቦልን በሀገራችን በመሰለን ሕግ የማስተዳደር መብት አለን›› 
የሚል  ነበር፡፡ አይ ጊዜ ደጉ! ዛሬ ቢሆን… 

*       *      *      
ደመቀ ጀንዲ (ባሬላ) በሚል ቅጽል ስማቸው ይታወቃሉ፡፡ 

የስድስት ኪሎ ቡድን ተጫዋችና በኋላም የብሔራዊ ቡድን ተጫዋች 
እስከመሆን የደረሱ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ነበሩ  በአንድ ወቅት 

የስፖርት ጋዜጠኛው አማን ታሪኩ እንዲህ ጠይቋቸዋ ነበር፡፡ 
አማን፡- ይድነቃቸው ተሰማ አጠንክረው ኳስ በመምታት ሰው 

ገድለዋል ይባላል እውነት ነው? 

ደመቀ፡- ሰው ገድለዋል ብቻ ሳይሆን ሆድ ተርትረዋል፤ መሀን 
አድርገዋል፣ አይን አጥፍተዋል እየተባለ ይወራል፡፡ ይሄ የመጣው 
ምታቸው እጅግ ፈጣንና ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ ነው፡፡ ኳሱ ሰው 
ቢያገኝ ይገድላል ምታቸው ሰው ላይ ቢያርፍ አካለ ጎደሎ ያደርጋል 
ተብሎ የሚነገረውን ሰው እውነት አድርጎ በማውራቱ የተነሳ ወሬ ነው፡
፡ 

ወደ ገጽ 26 ዞሯል 
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የካምቦሎጆ ትዝታዎች ...
[ከገጽ 25 የዞረ]

አማን፡- የድሮ ጊዜ ዳኞች ቅምጥሎች እና ምቾት ፈላጊዎች ነበሩ 

ይባላል፡፡ እንዲያውም በፈረስ ቁጭ ብለው ነበር የሚዳኙት ይባላል፡

ደመቀ፡- እርግጥ ይሄ እውነት ነው፤ ዳኞቹ ብዙዎቹ ግሪኮች፣ 

አርመኖች እና ጣሊያኖች ነበሩ፡፡ የእኛ ሰዎች ዳኝነትን አያውቁበትም 

ነበር፡፡ እናም ነጮቹ በፈረስ ሆነው ከወዲያ ወዲህ በተጫዋቹ መሀል 

እየጋለቡ ይዳኙ ነበር፡፡

አማን፡- በተጨዋቹ መሀል ፈረስ ሲጋልብ ጉዳት አያጋጥምም? 

ደመቀ፡- እሱማ የማይቀር ነው፡፡ አንዴ እንደውም አሁን ቅዱስ 

ዮሴፍ ት/ቤት የተሰራበት ቦታ ላይ (ትልቅ ኳስ ሜዳ  ነበር) የፍል 

ውሃ ቡድን ተጫዋች ጎል አስቆጥሮ በደስታ ሲዘል የዳኛው ፈረስ 

ደረቱን ብሎ ልጁ ለብዙ ጊዜ ራሱን ስቶ መቆየቱን አስታውሳለሁ፡

፡ በሌላ ጊዜም በዳኛው ውሳኔ የተበሳጨ ተጫዋች ዳኛውን ከፈረሱ 

ገፍትሮት ፈረሱ እየጎተተ ብዙ ጉዳት እንዳደረሰበት አውቃለሁ፡፡	
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ህዝባዊ ነው 
እያልን የህዝብ ወገን ሲጎዳ ዝም ብለን ማየት አንችልም። 
በኢትዮጵያዊያን ስም የሚጠራ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያዊያንን ችግርም 
መካፈል አለበት ብለን እናምናለን። የሚገርምህ ይህንንም ልናደርግ 
ስንነሳ ፖለቲካ ነው ብለው የተቃወሙ ሰዎች አልጠፉም።የተቸገረ 
ወገንን መርዳት እንዴት ፖለቲካ ሊሆን ይችላል? ባጠቃላይ 
ፌዴሬሽናችን ይህን መሰሉን በጎ 
አድራጎት ሲያደርግ የመጀመሪያው አይደለም።በተለያዩ ግዚያት 
ተመሳሳይ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ሰርቷል።

በነገራችን ላይ የዘንድሮውን ውድድር በቅርቡ ሕይወታቸው 
ባለፈው  በአርነት ታጋዩ በኔልሰን ማንዴላ እንዲሰየም አድርገናል። 
ኔልሰን ማንዴላ የነጻነት አርበኛ ብቻም ሣይሆን ስፖርተኛም ነበርና 
ስያሜያችን ሁለት መልክ አለው።ማንዴላ ካፕ ብለነዋል።
ኢ.ቶ፦ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። 
እዚህ ሜልበርን ያለውም ፌዴሬሽን በተመሳሳይ የመከፋፈል 
አደጋ ገጥሞት ነበር። አምና እንዲያውም በጣም ፈታኝ የሆነ 
አደጋ ውስጥ ገብቶ በኢትዮጵያዊ ርብርብ ተርፏል።ተርፏል 
ብቻም ሳይሆን የበለጠ እንዲጠናከር ምክንያት ሆኗል። እኛ ጋ 
ፌዴሬሽኑ የተቋቋመው በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ነው። እንደናንተ 
በክለብ ተወካዮች አይደለም።ያንን ለማድረግም የሚቻልበት ደረጃ 
አልደረስንም። እኛን የሚታገሉን ግለሰቦች ተለጣፊ   ፌዴሬሽን 
አቋቁመው በመጫረት ነው። ሜዳ ቀድሞ በመያዝና በመሳሰሉት 
አደናቃፊ ተንኮሎች ። አላማቸውም በፌዴሬሽኑ ገቢ ለመጠቀም 
ነው። እንደ ንግድ ድርጅት ማለት ነው። ህዝብ ደግሞ ትክክለኛ 
ወኪሉን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ለግለሰቦች ፍላጎት መጠቀሚያ 
አይሆንም። አምናም የሆነው ይህ ነው። ወደ ጥያቄዬ ልመለስና፡ 
አምና የአውስትራሊያ ቡድን አሜሪካ መጥቶ ተጫውቷል።በዚህ 
አጋጣሚ ለቡድናችን ላደረጋችሁለት ድንቅ መስተንግዶ 
በስፖርት ቤተሰቡ ስም ልናመሰግን እንወዳለን። ቡድናችን አምና 
ውድድራችሁን መቀላቀሉን እንዴት አያችሁት። በቋሚነት በየአመቱ 
ለመሳተፍስ ከኛ ምን ይጠበቃል ከናንተስ ምን ድጋፍ ይገኛል።?

አቶ ጌታቸው፦ አምና የአውስትራሊያ ቡድን አሜሪካ መምጣቱ 
በጣም በጣም ነው ያስደሰተን። የመጣውም ቡድን በጣም ጥሩ ቡድን 
ነበር።በግሩም ሁኔታ ነው መቼም የወከሏችሁ።ልጆቹ በጣም ጥሩዎች 
ነበሩ። 

በመጀመሪያ ከአሜሪካ ውጭ የጠበቅነው 3 ቡድኖችን 
ነበር።ከፈረንሳይ ከእንግሊዝና ከአውስትራሊያ።ሃሳባችንም እነሱን 
አንድ ላይ ልናጫውት ነበር። ይሁንና ሁለቱ ቀርተው አውስትራሊያ 

ብቻ በመምጣቱ ዋናው ውድድር ውስጥ ከተትነው። ያ መሆኑ ትንሽ 
ውዝግብ ፈጥሮ ነበር ምክንያቱም በአውስትራሊያ የተሸነፉ ቡድኖች 
ስለነበሩ እንግዳው ቡድን እድላችንን አበላሸ ብለው ቅሬታ አሰምተው 

ነበር። እንግዳ ቡድን ዋና ውድድር ውስጥ ሲገባ ይህን መሰል ቅሬታ 
ሊኖር ግድ ነው። በቋሚነት ለመሳተፍ ደግሞ በተለይ ከአሜሪካ ውጭ 
ላሉ ቡድኖች የሚቸግረው ነገር ሙሉ ቡድን ይዘው ስለማይመጡ 
ነው። አራት አምስት ሆነው ከፈረንሳይና ከእንግሊዝ ይመጡና ሌላውን 
ከዚያው ያስገባሉ። ይህ ደግሞ የቡድን ቁጥር ከማብዛት በስተቀር 
ጥቅም የለውም።በዛም ላይ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ተመዝግበው ወደ 
ውድድር ለመግባት ተራ የሚጠብቁ በርካታ ቡድኖች ስላሉ እነሱ ላይ 
ቅሬታ መፍጠሩ አይቀሬ ነው። ነገር ግን እንደ አውስትራሊያ የተሟላ 
ቡድን እስከመጣ ድረስ ችግር የለውም። 

31 ቡድን በጣም ብዙ ነው። ወደፊት እንዲያውም በሪጅን እንዲሆን 
እያሰብን ነው። ከየሪጅኑ 3 ና 2 ቡድኖች ብቻ የሚሳተፉ ከሆነ ከውጭ 
ለሚመጡም ቡድኖች ቦታ ማግኘት ይቻላል። ስለ ሁሉም ነገር ገና 
እየተነጋገርንበት ነው። አምና የትኛው አካሄድ ጠቀመ? ምን አልሰራም? 
የትኛው አልጠቀመም የሚለውን እየገመገምን ነው። 
ኢ.ቶ፦ የዘንድሮው ውድድር የት ነው? 
አቶ ጌታቸው፦ በፌዴሬሽናችን ህግ መሰረት ውድድሩ የሚደረገው 

አንድ አመት በዌስት ኮስት አንድ አመት በኢስት ኮስት ነው ። 2013 
በዋሽንግቶን ስለተደረገ የሚቀጥለውን ወደ ዌስት ማለትም ወደ 
ሳንፍራንሲስኮ ልንወስድ እያሰብን ነው ግን አልተወሰነም። ዋሽንግተንም 
እኛጋ ይደገም እያሉ ነው። በቅርቡ ይወሰናል።
ኢ.ቶ፦ ጥያቄን አጠናቅቂያለሁ ከመሰነባበታችን በፊት ግን 
በዲያስፖራ ላለው የስፖርት ቤተሰብ የሚያስተላልፉት መልዕክት 
ካለ እድሉን እሰጣለሁ።
አቶ ጌታቸው፦ አዎ! እኔ የማስተላልፈው ነገር ቢኖር ይህን የመሰለ 

አመታዊ የስፖርት ውድድር ኢትዮጵያዊያኑን በማሰባሰብ ረገድ ያለው 
ሚና ቀላል አይደለም። አሜሪካም አውሮፓም አውስትራሊያም ያለነው 
ኢትዮጵያዊያን ይህን መድረከ ማየት ያለብን እንደ መዝናኛና የእረፍት 
ግዜ ማሳለፊያ ብቻ ሳይሆን፦ ሃገራችንን ፤ ባህላችንን በማስተዋወቅና 
በሌሎችም በርካታ ጉዳዮች ልንጠቀምበት እንደምንችል ነው። ይህን 
መድረክ ለፖለቲካ መጠቀሚያ ሊያደርጉና ሊከፋፍሉን  የሚሹ 
ወገኖችንም ጠንቅቀን መጠበቅ አለብን።የሚገርምህ ነገር አሜሪካን 
አገር የኢትዮጵያን መንግስት ፖለቲካ የምትቃወም ከሆነክ ፖለቲከኛ 
ነህ! ካልተቃወምክ አይደለህም። እንዲህ አይነት አመለካከት መወገድ 
አለበት። 
ኢ.ቶ፦ አቶ ጌታቸው ስለ ሰጡን ሰፊ ግዜ በኢትዮ-ቶርናመንት 
ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ።

አቶ ጌታቸው፦ እኔም ስለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ።

 አቶ ጌታቸው ተስፋዬ . .



  ኢትዮ- ቶርናመንት ታህሣሥ 2006

ከገጽ 12 የዞረ

ደምስ ስዩም፦ ተጫዋቾቹ ረዘም ላለ ግዜ 
አብረው ሲቆዩ ነው። ከዚህ ችግር ባሻገር 
በኛ ግዜ የነበረ አንድ ላነሳው የምሻው 
ጉዳይ በብሄራዊ ቡድን ምርጫ ላይ አድሎ 
እንደነበረ ነው፡፤ ለምሳሌ አብረውኝ አንድነት 
ከተጫወቱት መካከል አስቻለው ደሴ (አሁንም 
አዲስ አበባ የሚገኝ) ፍጹም ድንቅ የሆነ ችሎታ 
የነበረው ተጫዋች ለብሄራዊ ቡድን ተሰልፎ 
እንዲጫወት አለመደረጉ ሁሌም ያስቆጨኝና 
ያሳዝነኝ ነበር፡፤ ሌላው እርምጃችን አብሮኝ 
የተጫወተው ፍቃደ ሙለታም እንዲሁ፡
፤በኔ አመለካከት እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች 
ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው በጣት ከሚቆጠሩ 
ድንቅ ተጫዋቾች መካከል የሚጠቀሱ 
ናቸው።ከነሱ ጋር መጫወቴም ያኮራኛል፡
፤ ምን ያደርጋል የስፖርቱ ፖለቲካ አገሪቷ 
እንድትጠቀምባቸው አላደርግ አለ።አድልዎ!

ኢ.ቶ የአድልዎው ምክንያት ምንድን ነበር? 
በሁለት ተጫዋቾች ላይ የተለየ አድልዎ 
ማንና ለምን ይፈጽም ይመስልሃል፤  
ከአሰልጣኝ ያለመስማማትና የተጫዋቾች 
የባህሪ ችግር ይሆን?

ደምስ ስዩም፦ የአድሎው ምክንያት ምን 
እንደሆነ አላውቅም። የአስተዳደር ይሁን... 
የግለሰብ ፍላጎት ይሁን... ይሄ ነው ብዬ 
የምነግርህ የማውቀው ምክንያት የለም። 
ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን ግን ፈቃደ 
ሙለታና አስቻለው ደሴ አይደለም ለኢትዮጵያ 
ቡድን በዛን ግዜ ፕሮፌሽናሊዝም አለመኖሩ 
እንጂ ውጭ ተሸጠው ሊጫወቱ የሚችሉ 
ነበሩ። የተጫዋቾቹ ችሎታ ባክኖ የቀረ መሆኑ 
ስለሚያስቆጨኝ እንጂ አሁን ከስንት አመት 
በኋላ እንዲህ ሆነ እንዲያ ሆነ ብዬ ለመውቀስ 
ፈልጌ አይደለም። አያስፈልግምም።

ኢ.ቶ  አስቻለው ደሴን ሲጫወት 
አላየሁትም፡ ፍቃደ ሙለታን ግን ሁለት ሶስት 
ጨዋታ ሲጫወት አይቼዋለሁ፡፤ 3 ጨዋታ 
ችሎታውን ገምግሞ ለብሄራዊ ቡድን መመረጥ 
ይገባዋል አይገባውም ለማለት ባያስችለኝም 
ፍቃደ ሙለታ ለየት ያለ! በተለይ ተከላካዮችን 
የማተራመስ (አብዶ)ችሎታ እንደነበረው 
ልመሰክር እችላለሁ። ይሁንና በግዜው  ፍቃደ 
ሙለታ ለብሄራዊ ቡድን የማይመረጠው 
ከውጤት ይልቅ ተመልካችን በአብዶ ማዝናናት 
ላይ የሚያተኩር ስለነበር ነው የሚል ነገር እንደ 
ምክንያት ሲነሳ አስታውሳለሁ፡፤ ምክንያቱ ይህ 
ይሆን?

ደምስ ስዩም፦ በፍጹም ይህ ምክንያት 
አይሆንም፡፤ ከፍቃደ ጋር አብሬው ተጫው 
ቻለሁ፤ ተከላካይ ሽባ አድርጎ ጎል የሚያገባ 
ተጫዋች ነበር። የውጤት ተጫዋች አልነበረም 
የሚባለው ትክክል አይደለም። የባህሪ ችግር 
ይኖር ይሆን ወይ? ላልከው እስከማስታውሰው 
ድረስ በፍቃደም ሆነ በአስቻለው ላይ የባህሪ 
ችግር አላየሁም፡፡ ይሁንና አንድ ቡድን አስራ 
አንድ ተጫዋቾ አሉት፡፡ ያ ማለት 11 የተለያየ 
ችሎታና ባህሪ ያላቸው ተጫዋቾች አሉት ማለት 
ነው፡፤ የአሰልጣኝ ስራ ደግሞ ተጫዋቾችን 
እንደ ችሎታቸው ማሰለፍና እንደ ጸባያቸው 
መያዝ ነው፡፤ አንድ ተጫዋች ለቡድኑ 
የሚጠቅም እስከሆነ ድረስ ጸባዩ ቢያስቸግር 
እንኳ አሰልጣኙ የሆነ ዘዴ መፍጠር ያለበት 
ይመስለኛል ። የተጫዋቹ ባህሪ የቡድኑን 
ቅንጅት የሚረብሽ እስካልሆነ ድረስ ማለቴ 
ነው፡፤ ስለዚህ የሁለቱ ተጫዋቾች ብሄራዊ 
ቡድን አለመሰለፍ የባህሪም፤ የአብዶም ችግር 
አልነበረም።

ኢ.ቶ ከናንተ በፊት የነበረውን ቡድን 
ቀጥሎም የናተን ግዜ ገምግመህልኝ ወደ 
አሁኑ ልትገባ ስትል ነበር ያስቆምኩህና 

እስኪ ቀጥል።
ደምስ ስዩም፦ በገንዘብና በማቴሪያል 

ያሁኖቹ በጣም እድለኞች ናቸው ።ጥሩ ገንዘብ 
እንደሚከፈላቸውም እንሰማለን። በኛ ግዜ 
ግን የገንዘብ ሳይሆን የኳስ ሞራልና ፍቅር በሽ 
በሽ ነበር፡፤ ባይከፍሉንም ከፍለን ለመጫወት 
የሚያደርሰን የኳስ ፍቅር ነበረን ። ለብሄራዊ 
ቡድናችን ውጤት መዳከም ቀደም ብዬ 
እንደጠቀስኩት ችግሩ ተጫዋቾች በየግዜው 
ስለሚጠፉ ቡድኑ አብሮ መቆየት አለመቻሉ 
ነው። ይህ የተጫዋቾች መጥፋት ችግር እንዳለ 
ሆኖ የኛ ግዜ ከአሁኑ አንጻር ስታየው ጠንካራ 
ጎንም ነበረው፡፤ የስፖርት መዋቅሩና የቡድን 

አደረጃጀቱ መላው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን 
ስፖርተኛ የሚያሳትፍ ነበር፡፤ በየክፍለ ሃገሩ 
የትምህርት ቤት ውድድር ነበር፡፤ የከተማ 
ነዋሪዎች ውድድር ነበር ፤ ከነዚህ ውድድሮች 
በኋላ የክፍለሃገር ምርጥ ተቋቁሞ አዲስ 
አበባና በየተለያዩ ክፍለ ሃገሮች ውድድር 
ይደረጋል። እነ ሙሉጌታ ፤ እነ ገብረመድሃን፤ 
እነ እስጢፋኖስ፤ ተስፋዬ ፍርዱ፤ ከክፍለሃገር 
የተገኙ ነበሩ፡፤ ከዚህ በተጨማሪ የጦር 
ሃይሎችና የፖሊስ ሰራዊትም አመታዊ 
ውድድር ነበር፡፤ አትሌቶች የፈለቁት ከዚያ 
ነው፡፤ ለማለት የፈለኩት የድሮው መዋቅር 
ብዙ ስፖርተኛ ለማፍራት የሚያስችል ስለነበር 
ተጫዋቾች በጠፉ ቁጥር በየአመቱ ማለት 
ይቻላል አዲስ ቡድን መስራት ተችሎ ነበር፡
፤ አሁን የድሮው የስፖርት መዋቅር ይስራ 
አይስራ አላውቅም።

ኢ.ቶ ግምገማህ ጥሩ ነው።ያተኮርከው ግን 
በመዋቅር ላይ ነው። በነገራችን ላይ አሁን 
ያለው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚባል 
መዋቅር ነው፡፤ ይህ መዋቅር በፊት አዲስ አበባ 
ስታዲየም ይደረጉ የነበሩ የአንደኛ ዲቭዥን 
ውድድሮች በየክልሉ እያዞረ በደርሶ መልስ 

የሚያጫውት ነው። ትኩረቱም የየክልሉ 
ስፖርት አፍቃሪ የመመልከት እድል እንዲያገኝ 
ማድረግ እንጂ በየክልሉ ብቁ ስፖርተኛ 
ለማፍራት አይመስለኝም፡፤ ወደ ጥያቄዬ 
ስመለስ ድሮና አሁን የተጫዋቾች ቴክኒካዊ 
ብቃት እንዴት ?

ደምስ ስዩም፦ አሁን ያለንበት የቴክኖሎጂ 
ዘመን ኳሱን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ነገር 
ለውጦታል። አሳድጎታል ወይም አሻሽሎታል። 
የአለማችን እግር ኳስ በጣም አድጓል።የኛም 
ከዚያው ጋር የራሱን እድገት ማደጉ ግድ ነው። 
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በሜልበርን የሚገኙት ደምስ ስዩም፤ ለማ ክብረትና ሲሳይ ከበደ ከእርምጃችን ቡድን ጋር

ወደ ገጽ 33 ዞሯል

ደምስ ስዩም ...
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   ከመጪው ጁን 12 እስከ ጁላይ 13፣ 2014 ዓ.ም. ድረስ በብራዚል 
የሚካሄደው የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ በጉጉትና በስጋት እየተጠበቀ 
ነው። "በኳስ ፍቅር ያበደ ህዝብ ያላት" ስለመሆኗ የሚነገርላት ብራዚል 
በዓለም ዋንጫ ታሪክ ወደር ያልተገኘለት ሪኮርድ ያስመዘገበች አገር 
ናት።
     በ13 አገራት ውድድር በተጀመረውና ባሁኑ ወቅት ወደ 200 
የሚጠጉ አገራትን ባካተተው የዓለም ዋንጫ ታሪክ በውድድሮቹ 
እስከመጨረሻው ዘልቀው ዋንጫ ለማንሳት የበቁ የዓለማችን አገራት 
8 ብቻ ሲሆኑ በ5 የተለያዩ ወቅቶች የድል ባለቤት በመሆን አንጸባራቂ 
ድል ያስመዘገበችው ግን ብራዚል ብቻ ነች። በ1958፣ 1962፣ 1970፣ 
1994 እና በ2002ዓ.ም.። ብራዚል የአዘጋጅነት ዕድል ስታገኝም ይህ 
2ኛዋ መሆኑ ነው። ይህም ከሜክሲኮ፣ ጣሊያን፣ ፈረንሳይና ጀርመን 
ቀጥሎ የዓለም ዋንጫን ሁለቴ የማዘጋጀት ዕድል ያገኘች 5ኛዋ አገር 
ያደርጋታል።
     ብራዚል ከወራት በኋላ የሚደረገውን የ2014ዓ.ም. ዋንጫ 
የማሸነፍ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው ከተባለላቸው ጥቂት አገራትም 
አንዷ ናት። ባለፉት ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ስም እያተረፈ 
የመጣውን የባርሴሎናውን ኔይማርን ጨምሮ እንደ ኦስካርና 
ሮቢኒሆ፣ ከተከላካይም እንደ ዴቪድ ሉይዝና ቲያጎ ሲልቫን በመሰሉ 
ብርቅዬ ተጫዋቾች የተገነባው የብራዚል ቡድን ኳስን የአምልኮት 
ያህል ለሚያየው አፍቃሪ ህዝቡ ድል ለማጎናጸፍ ቋምጦ ይጠባበቃል። 
     በዚህ የዓለም ዋንጫ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የጎል መስመር ቴክኖሎጂ 
በተግባር እንደሚውልም ታውቋል። ይህ ኳስ የግብ መስመር ማለፍ 
ያለማለፏ ሲያጠራጥር በካሜራ የማረጋገጡ ሀሳብ ለበርካታ ዓመታት 
ሲንሸራሸር የቆየ ቢሆንም ፊፋ ልቡን ከፍቶ እንዲያጤነውና በኋላም 
እንዲቀበለው ያበቃው ግን በ2010 ዓ.ም.(ደ/አፍሪካ) የእንግሊዙ 
ላምፓርድ ጀርመን ላይ ያስቆጠራት ጎል ከተሻረች ወዲህ እንደሆነ 
ነው የሚታመነው። በተመሳሳይ መልኩ ለአጭር ጊዜ ቦግ ብሎ 
የሚታይና ቆይቶ የሚከስም ምልክትም ለመጀመሪያ ጊዜ በብራዚሉ 
የዓለም ዋንጫ ወቅት እገልግሎት ላይ ይውላል ተብሏል። ይህ 
ምልክት በተለይም ከጎል በቅርብ ርቀት ላይ የሚሰጡ ቅጣት ምቶች 
የሚመቱባትን ትክክለኛ ቦታና ተከለካዮች መደርደር የሚችሉበትን 
ርቀት በማያሻማ ሁኔታ ማመላከት እንዲችል ታስቦ የቀረበ ነው።
     የ2014 ዓ.ምህረቱ ቶርናመንት ከማንም በላይ አንጸባራቂ ሪከርድ 
ባላት አገርና ኳስን ከማንም በላይ ያፈቅራል በሚባልለት ህዝብ መሀል 
የሚደረግ መሆኑ የተለየ ጉጉት የፈጠረ ቢሆንም በተመሳቀለ ዝግጅቱና 
አሳሳቢ የሆነ የደህንነት ችግር በመታየቱ ሳቢያ 'ዕውን ውድድሩ 
የተጓጓለትን ያህል የሰመረ ይሆና ይሆን?' የሚል ስጋት አስከትሏል።
     የብራዚል መንግስት ለዝግጅቱ ከፍተኛ በጀት ከመመደብ ባሻገር 
በስቴድየም ግንባታ ላይ ለሚሰማሩ የኮንስትራክሽን ድርጅቶች 
የታክስ ቅናሽ ቢያደርግም ሂደቱ እንደምኞቱ የፈጠነ አልሆነም። 
የትራንስፖርት ችግሮችን ለመቅረፍ ያደረጋቸው ጥረቶችም አመርቂ 
ውጤት ባለማሳየታቸው ብዙ ወገኖችን ስጋት ውስጥ ከተው ነበር 
የቆዩት። ለምሳሌ ጫወታዎቹን ለመመልከት 3ሚሊየን የሚሆኑ 
ብራዚላዊያንና 600ሺ ያህል ከውጪ የሚመጡ ኳስ አፍቃሪያን 

የአገር ውስጥ በረራዎችን እንደሚያካሂዱ በመገመቱ መንግስት 13 
ተጨማሪ ተርሚናሎች እንዲገነቡ አስጀምሮ ነበር። ይሁንና በ2011 
ዓ.ም. በተደረገው ግምገማ ከአስራ ሶስቱ አስሩ በሚፈለጉበት ጊዜ 
ሊጠናቀቁ እንደማይችሉ በመታመኑ ስራውን ላዳዲስ ተቋራጮች 
እስከማስተላለፍ ነው የተደረሰው።
     የመንገድና የባቡር መስመር ግንባታውም እንዲሁ በወቅቱ 
መጠናቀቅ ስለመቻሉ ሚዲያዎች ጥርጣሬያቸውን ሲያሰሙ ነበር 
የከረሙት። እንደ ፕ/ት ዲልማ ሮሴፍ ዕቅድ ከሆነ ከ4300 ኪ.ሜትር 
በላይ ርዝመት ያለው የአውራ ጎዳና መዘርጋት ሲያስፈልግ ለአዳዲስ 
ሆቴሎች ግንባታም ከ5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ ይደረጋል ነው 
የተባለው።
      ከሁሉም በላይ የዓለም መገናኛ ብዙሀንን ትኩረት የሳበው አሳሳቢ 
ጉዳይ ግን የጸጥታው ችግር ሆኗል።በዚህ ዓመት(2013) በህዝብ 
ትራንስፖርት ላይ የተደረገውን የዋጋ ጭማሪ በመቃወም የተጀመረውና 
በኋላም የባለስልጣናቱን ሙስና በማውገዝ የተጠናከረው ተቃውሞ 
ድፍን አገሪቱን ሲያምሳት ነበር የከረመው። በተለይም ባለፈው ጁን 
አጋማሽ ላይ የተደረጉት ሰልፎች ከ1992 ዓ.ም. ወዲህ በብራዚል ታሪክ 
ታይተው የማይታወቁ እንደነበሩ ተመስክሯል። በአብዛኞቹ የብራዚል 
ከተሞች ከ2 ሚሊየን በላይ ዜጎች ቁጣቸውን በሰልፍ ሲያሰሙ በሪዮ 
ዲጄኔሮ ብቻ ከ100ሺ በላይ ሰዎች ሰልፍ መውጣታቸው ተነግሯል። 
የፖሊስን የሀይል ምላሽ ተከትሎም 10ሰዎች ለሞት፣ 250ደግሞ 
ለአካል ጉዳት ሲዳረጉ፣ ከ650 በላይ ሰዎች ለእስር መብቃታቸው 
ነው የተዘገበው። ሰልፈኞችም በርካታ አውቶቢሶች ስለማቃጠላቸው 
ተገልጿል።
     ይህን መሰሉ ትርምስ በዓለም ዋንጫ ወቅትም እንዳይደገም 
የተፈራው የጁኑ ሁከት ከ2013 ዓ.ምህረቱ የፊፋ ኮንፌዴሬሽን ካፕ 
ጋር የተገጣጠመ በመሆኑ ጭምር ነበር። በወቅቱ በተለይም ጁን 20 
ቀን ለፊፋ የኮንፌዴሬሽን ካፕ ውድድር ኡራጋይና ናይጄሪያ ሲጫወቱ 
የፖሊስ ተኩስና የህዝቡ ጩኸት ስቴዲዮሙ ውስጥ ያስተጋባ 
እንደነበር የዓለም መገናኛ ብዙሀን ዘግበውታል።
     ይሁንና የብራዚል መንግስት ለዓለም ዋንጫ ከፍተኛ የደህንነት 
ጥበቃ እንደሚያደርግ በመግለጽ "ስጋት አይግባችሁ" ብሏል። 
ለውድድሩ ወቅት ጥበቃ ብቻ 900 ሚሊየን ዶላር የመደበ 
ሲሆን በውድድሩ ስፍራ ለያንዳንዱ 50 ተመልካች አንድ ፖሊስ፣ 
እንዲሁም በማናቸውም ህዝብ በሚሰበስብባቸው ስፍራዎች ለሚገኙ 
ለያንዳንዳቸው 80ሰዎች አንድ ፖሊስ እንደሚመድብ ነው የገለጸው። 
የፊፋ ዋና ጸሀፊ ጄሮሜ ቫልኬም 'ከመቼውም በላይ ከፍተኛ ጥበቃ 
እንደሚኖር በማረጋገጥ ለማረጋጋት ሞክረዋል።
     ምንም እንኳን ከዝግጅት መጓተትና ከጸጥታ ጋር የተገናኙ 
አንዳንድ ስጋቶች መስተጋባታቸው ባይቀርም በሚሊየናት የሚቆጠሩ 
የኳስ አፍቃሪዎች የብራዚሉን የዓለም ዋንጫ በከፍተኛ ጉጉት ነው 
የሚጠባበቁት። ስፔን፣ ጀርመን፣ አርጀንቲናና ብራዚል የተለየ ግምት 
የተሰጣቸው አገራት ቢሆኑም ያልተጠበቁ ውጤቶች የማይታዩበት 
ምክንያት የለም።
     

ብራዚል 2014 

Quatero@gmail.com



  ኢትዮ- ቶርናመንት ታህሣሥ 2006

[ከገጽ  22 የዞረ]
አቶ ካሣ፦ ብቃት ያላቸውን ምርጥ ተጫዋቾች ያካተተ ነበር። እኛ ይህን 
ውድድር በገንዘብ እጥረት ለብዙ ጊዚያት ሳንሳተፈው ነበር የቆየነው። 
ከትጥቅ ጀምሮ ችግር ነበረብን። ከውጪ ለማስመጣት በነበረው 
የውጪ ምንዛሪ ምክንያት አልተቻለንም። በኋላ አንዳንድ ድርጅቶች 
ባደረጉልን ድጋፍ ነበር ለመሳተፍ የበቃነው።ያ ድል ከከፍተኛ ጥረት 
በኋላ የተገኘ ስለነበር ከሚገባው በላይ ነበር ያስደሰተን። መንግስትም 
ምንም እንኳን የምንጠብቀውን ያህል ድጋፍ ባያደርግም ውጤቱን 
ግን ከኛ በላይ ይፈልገው ነበር። ፕ/ቱ ከውድድሩ በኋላ ከህዝቡ ጋር 
እስከ መስቀል አደባባይ በእግር ሄዱ። እስከ 100ሺ የሚይዝ ስታዲዮም 
ይሰራል ተብሎ የተነገረውም ያኔ ነው።

በሌላ ጊዜ ለተጫዋቾቹ ምን ይሰጥ በሚል ፌዴሬሽኑ ሀሳብ 
ተጠየቀ። እኛ ግን በመንግስት በጀት ላይ አስተያየት መስጠት 
ስለሚከብደን ዝርዝሩን መንግስት ይወስን። ግን የግለሰቦች ዓይነተኛ 
አስተዋጽዖ ቢኖርም ያሸነፉት እንደቡድን ስለሆነ ሽልማቱ ለሁሉም 
ተጫዋቾች ይሰጥ። ልዩ ሽልማት የሚገባው ካለም ለዚያ መስፈርት 
ይኑራችሁ የሚል ሀሳብ ነበር ያቀረብነው።  

ግብዣ በተደረገልን ጊዜም ይሄው የስታዲሙ ነገር ተነግሯል። በኛ 
በኩል የአካል ማሰልጠኛና ስፖርት ኮሚሽንን በየጊዜው ስንወተውት 
የቆየንበት ጉዳይ ነበር። ለአካባቢ ግጥሚያዎች እንኳን ህዝቡ ከጠዋቱ 
3 እና 4 ሰዓት ጀምሮ ስታዲዮም የሚሰለፍበት ሁኔታ ስለነበር አዲስ 
ስታዲዮም ማስፈለጉ የሚያጠያይቅ አልነበረም። ቤተመንግስት በተደረገ 

ልዩ ራት ላይ ተጫዋቾቹ ቴሌቪዥን(በወቅቱ ብርቅ ነበር) ተሰጣቸው። 
የተወሰነ ገንዘብም ተሰጥቷቸዋል። አንስተኛ ቢሆንም በዚያን ሰዓት ያ 
ለነሱ ብዙ ነበር። ለተካበ ዘውዴ ደግሞ ተጨማሪ ሽልማት ተሰጥቶት 
ነበር። በእውነቱ ተካበ በጣም ዲሲፕሊንድ የሆነ የማከብረው ተጫዋች 
ነው። በዚያን ዕለት ደግሞ ልዩ ነበር። 

በግብዣው ወቅት 100ሺ ይይዛል ስለተባለው ስታዲዮም እንዲሰራ 
መመሪያው ተሰጥቷል ተባልን። በኋላ የሆነውን ግን አንተም እኔም 
የምናውቀው ነው። 

ኢ.ቶ፦ በመጨረሻም ማስተላለፍ የሚፈልጉት ሀሳብ ካለ ዕድሉን 
ልስጦት።

አቶ ካሣ፦ በቅድሚያ እናንተን በመሸ ሰዓት አስባችሁና አስታውሳችሁ 
ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናችኋለሁ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ እጅግ ብዙ 
ውጣ ውረዶችን አልፎ ነው እዚህ ደረጃ የደረሰው። ሲመሰረት ጀምሮ 
በተወሰኑ ፍቃደኛ ሰዎች ብርታት ነበር መሰረቱን የጣለው። ቅድም 
እንደገለጽኩት ክቡር ይድነቃቸው ተሰማን በመሰሉ ታታሪ ሰዎች ጥረት 
እንዲደረጅና እንዲስፋፋ ሆኗል። ክለቦች እንዲቋቋሙ፣ እያንዳንዱ 
ክፍለ ሀገር እኩል ድምጽ ኖሮት በውሳኔ እንዲሳተፍና የፊዴሬሽን 
ምርጫ በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲከናወን፣የክልል ፌዴሬሽኖች 
ማንም ጣልቃ ሳይገባባቸው የራሳቸውን ውድድሮች እንዲያደርጉ 
መመቻቸቱ ትልቁ መሰረት ነበር። ስልጠናዎችን በተመለከተም ቢሆን 
ከአፍሪካ ኮንፌዴሬሽንና ከፊፋ ጋር ጠንካራ ግኑኙነት ነበረን። 

ኢ.ቶ፦ክቡር አቶ ካሳ ወልደ ጊዮርጊስ ውድ ጊዜዎትን ሰውተው 
ለሰጡን ሰፊ ቃለ ምልልስ በኢትዮ ቶርናመንት አንባቢያን ስም 
ከልብ እናመሰግናለን።

አቶ ካሣ፦  እኔም ከልብ አመሰናለሁ።                       
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ከገጽ 23 የዞረ
ከኳስ ዓለም የተለየሁበት ምክንያት ያልሆነ ምክንያት በመሆኑ 
ያሳዝነኛል።
ኢ.ቶ፦ የማይሆነው ምክንያት ምን ነበር?

 ክብሮም ፦ በወቅቱ ጨዋታውን ሲያስቆሙን ስለመውደቂያችን 
ያሰቡበት ሁኔታ አልነበረም። እኔ በፖሊስ ሰራዊት ውስጥ ስለነበርኩ 
ያቺን 95 ብር ጡረታ አስከበርኩ እንጂ፤ እነ ሃይሉ ጎሹ ይበቃል አየለ 
ወርቅ ሞቱ። እናም ያን ሁሉ ላብ አንጠፍጥፈን መጨረሻ ላይ እንደቆሻሻ 
ነው የጣሉን። በምንጫወትበት ጊዜ እንዳከበሩንና እንዳስከበርናቸው፤ 
ከምወደው ኳስ በእንዲህ ዓይነቱ ሁናቴ መለየቴ ይሆናል ብዬ ያሰብኩት 
አልነበረም።
ኢ.ቶ፦ ያስደሰተህ ነገርስ?

 ክብሮም ፦ ለኦሜድላ 11 ዓመት ለብሔራዊ ቡድኑ ከዘጠኝ ዓመት በላይ 
መጫወቴ በህይወቴ ከሚያስደስቱኝ ነገሮች ትልቁ ነው።
ኢ.ቶ፦ ለምን ኖርዌይ መጣህ?

ክብሮም ፦ እንደነገርኩህ የህይወት ነገር ካልተመቸህ አትረጋም 
ስለዚህም ህይወትን ለማሸነፍ ወደዚህ መጥቻለሁ። 
ኢ.ቶ፦ አካባቢህ አንተን ለመሰለ ስፖርተኛ ይመች ይሆን?

ክብሮም ፦ ከብዙ ሰው ጋር ለለመደ ለእኔ ዓይነት ሰው ከባድ ነው። 
ቢሆንም ምንም አማራጭ የለኝም። ተቀበልኩት። ስዉ ብቸኝነት 
ያጠቃዋል። አካባቢ ያሉት አበሾችም በራሳቸው ጉዳይ የተወጠሩ 
ናቸው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች እንደነበርኩ እኔም 
አልናገርም። የሚያውቁኝ አይመስለኝምም።

በመጨረሻም
ለዚያ ለተጫወትኩባት የአዲስ አበባ ስታዲዮም ሜዳም ልዩ ትዝታ 

ነው ያለኝ። እንዲያውም ሜዳዋ ከእኛም በፊት ተጫወቱባት፤እኛም 
ተጫወትንባት፤ አሁንም ይጫወቱባታል። እንደነበረች እንዳለች 
ስመለከታት ቅር ይለኛል።  እነዚህ ልጆች እንኳን ለዓለም ማጣሪያ 
የደረሱት በዚች ሜዳ ተጫውተው መሆኑ ይገርመኛል። ግን ስታዲዮሟ 
ሁሌም ትናፍቀኛለች።እንደው አንድ ቀን ታድሳ ባያት ደስ ይለኛል.....
(ረጅም ሳቅ)
ኢ.ቶ፦ ክብሮም እናመሰግናለን

ክብሮም ፦ እኔም  ለተሰጠኝ እድል የማመሰግነው ከልቤ ነው።
                         ----///---

ክብሮም ተወልደ መድህን ....

አቶ ካሣ ገብረ ጊዮርጊስ ...

መጪው የኢትዮጵያዊያን የገና በዓል 	
የሰላም የደስታና የፍስሃ በዓል 	

ይሁንልዎ!
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ሰሎሞን መኮንን(ሉቾ) .....
ከገጽ 24 የዞረ

ብሄራዊ ቡድናችን የብቃት ደረጃ ምን ትላለህ ? ከናንተ ግዜ ብሄራዊ 
ቡድን ጋር ስታነጻጽረው እንዴት ነው?

ሉቾ፦ እኔ ተጫዋች በመሆኔ ማነጻጸር ይከብደኛል። ያንን ማድረግ 
የሚችለው ተመልካች ነው፡፤ የአሁኑን ቡድን በተመለከተ ግን በጣም 
ጥሩ ቡድን ነው።ጥሩም ስለሆኑ ነው እዚህ የደረሱት። የቡድን 
ቅንጅትና ቅብብል በተለይ መሃል ላይ ሲጫወቱ ጥሩ ናቸው፡፤  የሚቀር 
ቢኖር ፔናሊቲ ኤሪያን ጥሶ ገብቶ ጎል ለማግባት መስራት ነው፡፤ 
እንደ ሚጋጠሙት ቡድን ድክመትና ጥንካሬ ሊያጠቁ የሚችሉበትን 
አቅጣጫ አጥንተው ቢገቡ ጥሩ ነው። መሃል ላይ ጥሩ ተንቀሳቅሰህ 
ጥሩ ኳስ ተጫውተህ ጎል ማግባት ካልቻልክ ውጤት አይኖርህም። 
ሌላው ትልቁ ችግር ፍጹም ቅጣት ክልል ተደጋጋሚ ጥፋት ይሰራሉ። 
አስተውለህ እንደሆን ብዙ ግዜ ውጤት የሚበላሽባቸው በተመሳሳይ 
ጥፋት ነው፡፤ ፔናሊቲ አካባቢ ጥፋት መስራታቸው ነው ሁለት ግዜም 
ውጤት ያበላሸው። በረኞችም ተመሳሳይ ስህተት ሰርተው ከሜዳ 
ወጥተዋል። ይህ አይነቱ ነገር ከተስተካከለ ልጆቹ በግልም እንደ 
ቡድንም ጥሩ ናቸው። 
ኢ.ቶ፦ ወደ አሜሪካ እንምጣና ውይይታችን እንቋጭ፤ አሜሪካ 
ከመጣህ ስንት ግዜ ሆነ?

ሉቾ፦ አስር አመት
ኢ.ቶ፦ በስሜን አሜሪካ ስፖርት ውድድር ግዜ የቡድን አሰልጣኝ 
እንደሆንክ ሰምቻለሁ፡፤ የቱን ቡድን ነው የምታሰለጥነው? 

ሉቾ፦ ቨርጂኒያን ነው የማሳለጥነው
ኢ.ቶ፦ ባለትዳር ነህ? ልጆች አሉ? ባንተ የወጣ ልጅ ይኖር ይሆን?

ሉቾ፦ አዎ አንድ ልጅ አለኝ 16 ዓመቱ ነው። ዳግማዊ ሰሎሞን 
ይባላል፡፤እዚህ አገር ግን ያው እንደምታውቀው ወደ ባስኬት ነው 
የሚያዘወትሩት። እንዲሁ ብቻ በተለያዩ አጋጣሚዎች ኳስ ይጫወታል፡
ኢ.ቶ፦ እንደ ስሙ ግን ሃሪፍ ተጫዋች መሆን ነበረበት “ዳግማዊ 
ሰሎሞን” የዚህ ዘመን ሰሎሞን ሉቾ ማለት ስይደል?

ሉቾ፦ ሳቅ.....
ኢ.ቶ፦ ጥያቄዬን ጨርሻለሁ በዚህ አጋጣሚ አውስትራሊያ 
በተለይም ሜልበርን ላለው ስፖርት አፍቃሪና ለጎደኞችህ 
የምታስተላልፈው መልእክት ካለህ እንሆ..ቀጥል

ሉቾ፦ ሜልበርን ለሚገኘው ኢትዮጵያዊ ሁሉ መልካም የስፖርት 
በአል ይሁንላችሁ እላለሁ፡፤ ለጓደኞቼ ለማ ክብረት ፤ ሲሳይ ከበደ፤ 
ደምስ ስዩምና ኤርሚያስ ወንድሙም ሰላምታ አድርስልኝ፡፤አንድ ቀን 
እግዚአብሄር ሲፈቅድ አገራችሁ መጥተን እንገናኛለን በልልኝ።
ኢ.ቶ፦ መልዕክትህን እናደርሳለን። እኛም ለሰጠህን ግዜ 
በአንባቢያን ስም ከፍ ያለ ምስጋና እንቀርባለን።

ሉቾ፦ እኔም ለሰጣችሁን እድል በጣም በጣም አመስግናለሁ። 
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       ከ2ኛው የዓለም ጦርነት ጋር በተገኛኘ በ1942 እና በ1946 
ዓ.ምህረቶች ሳይደረግ ከመቅረቱ በቀር የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ 
ከ1930 ዓ.ም. ጀምሮ ያለማቋረጥ ሲደረግ ቆይቷል። አንድም ጊዜ 
ግን ከአውሮፓ ወይም ከደቡብ አሜሪካ አገራት ሌላ የዋንጫ ባለቤት 
ለመሆን የበቃ አገር የለም።
           ቀደም ባሉት ዓመታት የአፍሪካ፣ የኤዥያና የኦሺኒያ አገራት 
ወደ ፍጻሜው ውድድር ለማለፍ በጠቅላላው የተሰጣቸው ኮታ አንድ 
ብቻ ነበር።ይሁንና የአፍሪካ ቡድኖች አድሎውን በመቃወም በ1966 
ዓ.ም. ኢንግላንድ ላይ ከተደረገው ውድድር ራሳቸውን ካገለሉ በኋላ 
በሂደት መብታቸው ሊሻሻልላቸው በቅቷል።
             ከአፍሪካ አገራት መሀል ለመጀመሪያ ጊዜ ለዓለም ዋንጫ 
ያለፈችው ግብጽ ስትሆን ዘመኑም 1934 ዓ.ም. ነበር። በዓለም 
ዋንጫ ጫወታ ለማሸነፍ የበቃችው የመጀመሪያዋ አፍሪካዊት አገር 
ግን ቱኒዚያ ናት። ይህም የሆነው በ1978 ዓ.ም. አርጀንቲና ላይ 
በተዘጋጀው ውድድር ሜክሲኮን 3 ለ 1 በማሸነፏ ነበር።
       ሌላዋ አፍሪካዊት አገር ደቡብ አፍሪካ ግን በአፓርታይድ ፖሊሲዋ 
ምክንያት ከ1966 ዓ.ም. ጀምሮ ታግዳ ቆይታ ዳግም እንድትሳተፍ 
የተፈቀደላት በ1992 ዓ.ም. ነው።
                  *** 
      ለበርካታ ዓመታት የዓለም የፖለቲካ ውጥንቅጥ በእግር ኳሱም 
ላይ ተጽዕኖውን ሲያሳድር በመቆየቱ የዓለም ዋንጫም የተለያዩ 
አስገራሚ ትዕይንቶች ሲታዩበት ቆይተዋል። በተለይም በቀዝቃዛው 
ጦርነት ወቅት የአዘጋጁን አገር የርዕዮተ ዓለም መስመር በመቃወም 
ራሳቸውን ከውድድር የሚያገልሉ አገራት በርካታ ነበሩ።
    ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት አስቀድሞም እንዲሁ ነበር። ለአብነቱ 
ኦስትሪያን ማንሳት ይቻላል። ለ1938 ዓ.ምህረቱ የዓለም ዋንጫ 
ኦስትሪያ ማጣሪያውን ካለፉት አገራት አንዷ ነበረች። ከወራት በፊት 
ከጀርመን ጋር በፈጸመችው የፖለቲካ ውል ሳቢያ ራሷን ለማግለል 
ተገደደች እንጂ። ስምምነቱ ሁለቱን አገራት እንደ አንድ የሚያስተሳስር 
ስለነበር ኦስትሪያ ቡድኗን በትና የተወሰኑ ተጫዋቾቿ በጀርመን 
ቡድን ውስጥ እንዲካተቱ ከማድረግ ውጪ አማራጭ አልነበራትም። 
በዚህም በወቅቱ የፊፋ ህግ መሰረት ለፍጻሜው ማለፍ የሚገባቸው 16 
አገራት ቁጥር አጉድለው 15 ሆነው ለመጫወት ተገደዋል።
 ***
በ1950 ዓ.ም. ብራዚል ላይ በተደረገው የዓለም ዋንጫ ደግሞ አሜሪካ 
እንግሊዝን 1 ለ 0 ማሸነፏ አውሮፓ ላይ የተምታቱ ሪፖርቶችን 
ማስከተሉ ይጠቀሳል። በወቅቱ ኢንግላንድ የተለየ ሪኮርድ ያላትና 
ለዋንጫ ከሚታሰቡ አገራት አንዷ ስትሆን አሜሪካ ግን በአማተር 
የትርፍ ጊዜ ተጫዋቾች የተዋቀረና በቂ ዝግጅት ያልነበረው ቡድን 
ነበር ያሰለፈችው። ኢንግላንድ ቀድመው የነበሩትን 3 የዓለም 

ዋንጫዎች ያልተካፈለችበት አንዱ ምክንያትም የባለቤትነት ስሜት 
ስለሚሰማትና ኳስን የሌላ አገር ሰዎች ተቆጣጠሩት በሚል ቅሬታ 
እንደነበር ተጠቅሷል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ብቻ 
እንኳ 30 ግጥሚያዎችን ያካሄደው ቡድኗ 23 ግዜ አሸንፎ 4 ጊዚያት 
አቻ የወጣና 3 ጊዜ ብቻ የተሸነፈ መሆኑም የጥንክሬውን ደረጃ 
ያመላክታል። ከብራዚሉ ‘ቅሌት‘ ሁለት ሳምንታት አስቀድሞ እንኳ 
ፖርቱጋልን በአገሯ 10 ለ 0 ሲያሸንፍ ጥቂት ቀደም ብሎም ጣልያንን 
4 ለ 0 በማሸነፍ ‘አይበገሬነቱን’ ያስመሰከረ ቡድን ነበር። በአንጻሩ 
ግን አሜሪካ ከአስገራሚው ድሏ አስቀድሞ ያደረገቻቸውን 7 አለም 
አቀፍ ጫወታዎች በሙሉ የተሸነፈችው 45 ጎሎች ተቆጥረውባትና 2 
ብቻ አስቆጥራ ነበር። ከብራዚሉ ጫወታ በኋላ ታዲያ የኢንግላንድን 
በከፍተኛ የጎል ብልጫ የማሸነፍ ዜና የሚጠባበቅ አንድ የለንደን 
ጋዜጣ “አሜሪካ 1 ኢንግላንድ 0” በሚል የደረሰው ቴሌግራም የታይፕ 
ስህተት እንዳለበት ባለመጠራጠሩ “ኢንግላንድ 10 ለ 0 አሸነፈች” 
የሚል ዜና እስከማተም መድረሱ ተነግሯል።
                      *** 
        በ1982 ስፔን ላይ በተዘጋጀው ውድድር ፈረንሳይና ኩዌት 
ያደረጉት የመጀመሪያ ዙር ግጥሚያም እንዲሁ ልዩ ድራማ የታየበት 
ነበር። ፈረንሳይ ጫወታውን 3 ለ 1 እየመራች ሳለ ከቲፎዞዎች 
የተሰማ ፊሽካ የዳኛው የፍጻሜ ፊሽካ የመሰላቸው ኩዌቶች 
መጫወት ያቆማሉ። በዚህ አፍታ ፈረንሳይ 4ኛ ጎል ለማስቆጠር 
በቃች። ይሄኔ ኩዌቶች አጠንክረው ከመቃወማቸውም በላይ የፉት 
ቦል ፌዴሬሽናቸው ፕሬዘዳንት የነበሩት ሼህ ፋሂድ አል አህመድ 
አል ሳዲህ ሜዳ ውስጥ ዘለው ገብተው ዳኛውን እስከማነጋገር 
ይደርሳሉ። ዳኛውም ጎሉን ለመሻር ይስማማሉ። ይሁንና ብዙም 
ሳይቆይ አወዛጋቢዋን ጎል አስቆጥሮ የነበረው የፈረንሳዩ ተከላካይ 
ማክሲሜ ቦሲስ ሌላ ጎል አግብቶ ጫወታው 4 ለ 0 ተጠናቋል።
                       ***       
ለ1990 ዓ.ም. ዋንጫ ለማለፍ ብራዚልና ቺሊ ያደረጉት የማጣሪያ 
ውድድር በጋለ ስሜት የተሞላ ነበር። በመሀል ከቲፎዞዎች የተወረወረ 
ርችት በቺሊው ጎል ጠባቂ በሮጃስ አጠገብ ይወድቃል። አጅሬ ሮዳስ 
ታዲያ በጓንቱ ስር ደብቆ ባስገባው ምላጭራሱን በመሸርከት በርችቱ 
ቆሰልኩ ብሎ ደሙን እየዘራ ይወድቃል። 1 ለ 0 እየተመሩ የነበሩት 
ቺሊዎችም ጫወታውን አንቀጥልም ይላሉ። በኋል ፊፋ ባደረገው 
ምርመራ ዕውነቱ በመታወቁ በረኛው ሮጃስ ለ12 ዓመታት ሲታገድ 
ቺሊም ተከታዩን የ1994 ዓ.ምህረቱን የዓለም ዋንጫ እንዳትካፈል 
ተቀጥታለች። 

ጥቂት -- ከዓለም ዋንጫ 
ትዝታዎች

አስተያየት ለመስጠት የምትሹ
quatero@gmail.com
ብትልኩልን ይደርሰናል
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ከገጽ 27 የዞረ
ደምስ ስዩም፦ የአሁኖቹ ተጫዋቾች ሁሉ ነገር ተሟልቶላቸዋል።ጥሩ 
ከተጫወቱ ውጭ ተሸጠው እንደሚሄዱ ስለሚያውቁ እራሳቸውን 
ለማሻሻል መጣራቸው የሚጠበቅ ነው፡፤ ድሮ አስታውሳለሁ  ኤዲሲ 
የሚባል የብራዚል ቡድን አዲስ አበባ መጥቶ ከብሄራዊ ቡድናችን 
ጋር ተጫውቶ ነበር፡፤ ኤዲሲ በግዜው የብራዚል ክለቦች ሻምፒዮን 
የሆነ ጠንካራ ቡድን እንደመሆኑ ብሄራዊ ቡድናችንን በልጦ ነበር 
የተጫወተው። በዛ ጨዋታ የኤዲስ አጥቂዎች በተደጋጋሚ ይሞክሩ 
የነበሩትን ጎሎች በረኛው ጌታቸው አበበ(ዱላ) በሚደንቅ ቅልጥፍና 
ነበር ሲያከሽፍ የዋለው።በመጨረሻ ኤዲሲዎች ገዝተው ይዘውት 
ሊሄዱ ሲጠይቁ ፌዴሬሽኑ ከለከለ። ፕሮፌሽናሊዝም አይፈቀድም 
ነበር። ባጠቃላይ የአሁኖቹም ልጆች በዘመናቸው ጎበዝ ናቸው።  
የድሮዎቹም በግዜያቸው ጎበዞች ነበሩ ብዬ ባልፈው እመርጣለሁ።

ኢ.ቶ ወደ ሜልበርን እንዴት መጣህ?
ደምስ ስዩም፦ ወደ ሜልበርን የመጣሁት መጀመሪያ እንግዲህ ሂልተን 
እሰራ እንደነበር ነግሬሃለሁ፡፤ ሂልተን እየሰራሁ ለኮርስ ካይሮ ተላኩ። 
ከአዲስ አበባ ሳልነሳ የፈረንሳይ ቪዛ አግኝቼ ስለነበር ኮርሴን እንደ 
ጨረስኩ ወደ ፈረንሳይ አመራሁ፡፤ አዲስ አበባም እያለሁ በዛን ግዜ 
አውስትራሊያ ከነበረው ሲሳይ ከበደ ጋር ደብዳቤ እንጻጻፍ ስለነበር 
ፈረንሳይ ከገባሁ በኋላም እንገናኝ ነበር። በኋላም አውስትራሊያ 
እንዴት ነው? ብዬ ለማን ና ሲሳይን ጠየቅኩ! በጣም ጥሩ እንደሆነ 
ነገሩኝ፡፤ አውስትራሊያ ኤንባሲ ሄጄ ያሉትን የፊዛ ማግኛ መንገዶች 
ተረዳሁ። ባጋጣሚ በሂልተን በሰራሁበት ሙያ ብዙ ማስረጃዎች 
ስለነበሩኝ በስኪልድ ኢምግራንት ቪዛ አግኝቼ ሜልበርን ገባሁ ፡፤

ኢ.ቶ ፡ ኳሱን ቀጠልክ ወይስ ...?
ደምስ ስዩም፦ እንደመጣሁ ከነለማ ጋር ሆነን ኢንዶር መጫወት 
ጀመርን፤ በግዜው ሁላችንም ጠንካሮች ስለነበርን ስናሸንፍ እንኳ 
አስራ... ለዜሮ ነበር የምናሸንፈው። መዝሙር ብቻ ነበር ያኔ ኩንቢ 
ቮልስ የነበረው ከስራ(ከፋክተሪ) እንደጨረስን በየሳምንቱ ማሊያችንን 
ይዘን በመዝሙር መኪና በየሰበርብ እየዞርን መጫወት ነበር ስራችን፡፤ 
በኋላ ሰው እየበዛ ሲመጣ ሃራምቤ የሚባል ቡድን አቋቋምን፤እያለንም 
ቶርናመንት ....

ኢ.ቶ ኳስ ጨዋታና ኳስ ሜዳ በገጠመኝ የተሞላ ነው። ስፖርተኛም 
ወይም ኳስ ተጫዋቹ ደግሞ የገጠመኙ ተዋኝ ነውና እስኪ አንተ 
የተወንካቸውም ይሁኑ ጓደኞችሁ የተወኗቸው አስቂኝ፤ አስገራሚ 
ወይም አሳዛኝ ገጠመኞችን አውጋን፡፤

ደምስ ስዩም፦ ብዙ አስቂኝና አስገራሚ ገጠመኞች ይኖራሉ፡፤ ችግሩ 
ማስታወሱ ላይ ነው፡፤ ለማንኛውም ያስታወስኩትን ያህል ልሞክር። 
በአስደሳችነታቸው ከማስታውሳቸው አንዱ እርምጃችን አሰልጣኝ 
ባልነበረን ወቅት ከመካከላችን አምስት ተጫዋቾች፤ ማለትም 
ለማ፤ተስፋዬ ፤ ሉቾና ለገሰ እያሰለጠኑና አሰላለፍ እያወጡ የኢትዮጵያ 
ሻምፒዮን መሆናችን ነው። በርእምጃን ውስጥ የነበረው ፍቅርና 
መከባበር መቼም አይረሳኝም።ሌላው ከጥጥ ጋር ለኢትዮጵያ ሻምፒዮና 
የዋንጫ ስንጫወት ኳስ ከጥጦች እግር ስር ማውጣት አስቸጋሪ 
ሆነብን። እንደምንም ብለን የነጠቅናቸውን ወዲያውኑ ይነጥቁናል። 
የሚያስነጥቀን ደግሞ ለገሰ ለሜቶ ነበር፡፤ ፍቃደ ሙለታ በለገሰ 
በጣም ተናደደና “ስማ ደምስ” ብሎ አጥቂ ቦታ ቆሞ ሲጠራኝ፤ እኔም 

የሚለውን ለመስማት ዞር አልኩ “ደምስ እነሱን ብቻ አይደለም ለገሰንም 
በደምብ ያዙት” ብሎ በሳቅ ገደለን። ለገሰ በጣም ተናዶ ስለነበር እረፍት 
ወጥተን መልበሻ ቤት ስንገባ ፈቃደን በቦክስ መቶት ትንሽ ተረባብሸን 
ነበር ፤ በኋላም ለጨዋታው ስንል አስታርቀናቸው ወደ ሜዳ ገባን። 
በጨዋታውም ቀንቶን ሻምፒዮን ስለሆንን  በዚያው ሁሉም ተረሳ።

ኢ.ቶ  አሳዛኝስ ገጠመኝስ ?
ደምስ ስዩም፦ አንድ አጋጣሚ ልንገርህ ፤ አጋጣሚው በግዜው 
አስደንጋጭ እንጂ አሳዛኝ አልነበረም። ዛሬ ግን አሳዛኝ ልንለው 
እንችላለን። ግዜው የኢ.ህ. አ.ፓ ግዜ ነው፡፤ በስፖርቱም ለአንድነት 
እጫወት የነበረበት ግዜ ነው። እኔና ጥቂት የሰፈር ልጆች በኢ.ህ.አ.ፓ 
ተመልምለን ዲሞክራሲያን እናነብ ነበር፡፤ አንድ ቀን አንዱ ከመሃላችን 
ተያዘና ሁላችንንም እንደጠቆመና እንደምንፈለግ ሰማን፡፤ ሁላችንም 
ከአካባቢው ተሰውርን። እኔም መርካቶ አካባቢ ተደበቅኩ። 
እንዳልያዝ ስለፈራሁ ኳስም አልጫወትም። ታዲያ አንድ ቀን 
የቡድናችን አሰልጣኝ አቶ ተመስገን የተደበቅኩበት ድረስ መጥተው 
እባክህ ዛሬ ተጫወትልን፤ ዛሬ ካልተጫወትክልን ዋጋ የለንም፡፤ 
ብትያዝ እንኳ እኔ አስፈታሃለሁ ብለው ስለለመኑኝና ሰውየውም ብዙ 
ባለስልጣን የሚያውቁ  ስለነበሩ ተማምኜ እሺ አልኩ፡፤ለቤተሰቦቼም 
ሳልነግር ልጫወት ሄድኩ፡፤ ለካስ የጠቆመብን ልጅ የዛን እለት 
አየር ኃይልና አንድነት ይጫወታሉ የሚል ዜና ሰምቶ ለካድሬዎቹ “ 
ስቴድየም ብትሄዱ ደምስን ለአንድነት ሲጫወት ትይዙታላችሁ” ብሎ 
ነግሯቸዋል። ልክ ጨዋታው አልቆ ወደ መልበሻ ቤት እየሄድን ሳለ 
አሁን አሜሪካ ያለ ጓደኛዬ ተጠግቶኝ “ደምስ ሊይዙህ መጥተዋል! 
እንዳትሮጥ ከሮጥክ ተኩሰው ይገሉሃል” ሲል አስጠነቀቀኝ፡ደነገጥኩ፡፤ 
አንድ የኛን ቤት አጥር ያጠባብቅ የነበረ የሰፈር አብዮት ጠባቂ “ኢሱ...
ነው!” ብሎ ለያዦቼ አሳያቸው፡፤  ላብ በላብ ነኝ።

ካድሬው ተጠጋኝና “ሽጉጥክት አምጣ” አለኝ እኔም እንኳን ሽጉጥ 
የምበላው ዳቦ የለኝም ብዬ ተስፋ መቁረጥ በሚወልደው ድፍረት 
መለስኩለት፡፤ ርቦኛል ፤ ደክሞኛል። ሳንዱችና አምቦሃ መጣልኝ፤ እሱን 
በላላሁና ይዘውኝ ወጡ ። ወደ ስምንት ይሆናሉ፤ ኩምቢ ቮልስ ውስጥ 
ካስገቡኝ በኋላ ሁሉም ጭንቅላቴ ላይ አፈሙዝ ደግነው ወደ ቀበሌ 
22 ይዘውኝ ሄዱ፡፤ እኔ 90 ደቂቃ በኳስ ተጫወትኩ፤ እነሱ ደግሞ 
ሰቅለው እየጠበጠቡ ሌላ 90 ደቂቃ በኔ ተጫወቱ ፡፤ ጥያቄያቸው 
ሰው ገለሃል? የሚል ነበር፡፤ እኔ ደግሞ አልገደልኩም፡እየተፈራረቁ 
ቀጠሉ..ማንን ገደልኩ ልበል? በኋላ ሲደክማቸው ተዉኝ፡፤ አንድ ቀን 
ካድሬዎች መጡና እኔንና ሌሎች ታሳሪዎችን እነኚህ ንቃተ ህሊናቸው 
ዝቅተኛ በመሆኑ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ተምረው ይውጡ ብለው 4 
ወራት ተምረን ተለቀቅን እልሃለሁ።

ኢ.ቶ በርግጥም አስደንጋጭና አሳዛኝ አጋጣሚ ነው፡፡ ለማርከሻ 
አስቂኝ አንድ ብትደግመን።

ደምስ ስዩም፦ አሁን የምነግርህ አጋጣሚ ሳይሆን በኛ ግዜ ለኳስ 
የነበረንን ፍቅር የሚያሳይ  አስገራሚ ታሪክ ነው። ቅድም እንደነገርኩህ 
ፍል ውሃ አጠገብ ሮተሪ ክለብ የሚባል ሜዳ ላይ ከአዲስ አበባ የተለያየ 
ሰፈር የሚመጡ ቡድኖች ውድድር ያደርጉ ነበር፡፤ አንዱ ቡድን “ብረት 
ለበስ” የሚባለው” የቄራ ልጆች ቡድን ነው፡፤ ይህ ቡድን ማልያም ሆነ 
ጫማ መግዛት አቅም ስላልነበረው፡፤ የሚጫወቱት ራቁታቸውንና 
በባዶ እግራቸው ነበር። ቁጥራቸውን ጀርባቸው ላይ በእርጥብ ቾክ 
ጽፈው ይገባሉ። እርጥቡ ቾክ ሲደርቅ ደምቆ ይታያል። አንዳንዴም 
በአበባ ቀለም አሳምረው ጽፈው ይመጣሉ። ብረት ለበስ የተባሉትም 
ራቁታቸውን ስለሚጫወቱ ነበር፡፤ ይህ የኳስ ፍቅርን የሚገልጽ 
ይመስለኛል።

ደምስ ስዩም ...

ወደ ገጽ 34 ዞሯል



 ታህሣሥ 2006   ኢትዮ- ቶርናመንት

 

 ከገጽ 33 የዞረ
ኢ.ቶ ፦ልክ ነው የኳስ ፍቅር እንጂ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል 
?እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ሜልበርን ልመለስህና፤ ስለ ወቅቱ 
ኃላፊነትህ ማለትም “በቪክቶሪያ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ 
የስፖርትና የባህል ፌዴሬሽን” ፕሬዘዳንትነህ ዙሪያ ጥያቄ ላንሳ፡
17ኛው ዓመት ቶርናመንት በቅርቡ ይጀመራል፡፤(ይህ መጽሄት 
ለንባብ በሚቀርብበት ወቅት እንደሚጀመር ታሳቢ ይሁን) ስለ 
ዝግጅታችሁ ጠቅለል አድርገህ ብትነግረን። 

ደምስ ስዩም፦ በቅድሚያ ፌዴሬሽኑ አዲስ የተቋቋመ እንደመሆኑ 
ጥቂት ስለፌዴሬሽኑ መግለጽ ያለብኝ ይመስለኛል፡፤ ይህ ፌዴሬሽን 
የተቋቋመው ከአንድ አመት በፊት በቪክቶሪያ ኢትዮጵያዊያን ኮሚኒቲ 
ነው። ካለፈው ማለትም 16ኛው ቶርናመት ዝግጅት በኋላ ማለት ነው። 
ምንም እንኳ ከተቋቋመ አጭር ግዜ ቢሆንም ከዚህ በፊት ማለትም በ 
16ቱ አመታት ዝግጅት ያልተደረጉ ነገሮችን ማድረግ ችለናል። ለምሳሌም 
በዲሴምበር ከሚከበረው ዋናው ቶርናመንት በተጨማሪ የኢስተር 
(የፋሲካን) እርፍት ግዜ በመጠቀም ሴሚ ልትባል የምትችል የሁለት ቀን 
ቶርናመንት ማዘጋጀት ችለናል፡፤ ሁለተኛውና ዋናው ደግሞ በ30ኛው 
የሰሜን አሜሪካ ስፖርት ውድድር አውስትራሊያን ወክሎ የሚሳተፍ 
ቡድን ወደ ዋሽንግተን መላክ ችለናል። በርግጥ ይህ በፌዴሬሽኑ ጥረት 

ብቻ የተሳካ ሳይሆን መላው የሜልበርን ኢትዮጵያዊ ተረባርቦ ያሳካው 
መሆኑን መግለጽ እሻለሁ፡፤በዚህም አጋጣሚ ለተባበሩን ሁሉ በድጋሚ 
ምስጋና አቀርባለሁ።

ወደ ዘንድሮው ዝግጅት ስመለስ ፤ 17ኛውን ቶርናመት በድምቀት 
ለማክበር የሚቻለንን ሁሉ ዝግጅት አድርገናል፡፤ ዘንድሮ ቶርናመንቱ 
የሚጀምረው በክርስመስ ዋዜማ በዲሰምበር 24 ነው፡፤ በ24 የህጻናት 
ውድድር ይደረጋል፡፤ በ25 የክርስመስ እለትም ይቀጥልና። የዋኖቹ 
ቡድኖች ውድድር የሚጀምረው በ26 ይሆናል፡፤ዘንድሮ የአዋቂዎችና 
የሕጻናት የእርምጃ ውድድርና ከቤት ውስጥ ስፖርትም የጠረጴዛ ቴኒስ 
ይደረጋል። 

በውድድሩ ለመሳተፍ እስካሁን 10 የሚሆኑ  ቡድኖች ተመዝግበዋል 
የቡድኖች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል እንገምታለን፡፤ ከሜልበርን 
ውጭም ሲድኒና ኒውዚላንድ ይመጣሉ። 

በ28 ደግሞ የኢትዮጵያዊያን ቀን ልዩ ዝግጅት ይኖረናል። በዚህ 
ቀን ባህልና ታሪክ ዘካሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። አርቲስት ታምራት 
ባለፈው አመት እንዳደረገው ሁሉ ዘንድሮም ህጻናትን ስዕልና ቅብ 
ያስተምርልናል። ባጠቃላይ ፌዴሬሽኑ ዝግጅቱን የደመቀ ለማድረግ 
የተቻለውን ሁሉ አድርጓል። አሁን የሚጠበቀው የሕዝባችን በዝግጅቱ 
ላይ መገኘትና በህብረት በአንድነትና በፍቅር ማክበር ብቻ ነው።

ኢ.ቶ አቶ ደምስ ስዩም ስለ ግዜህ በድጋሚ እናመስግናለን።	
ደምስ ስዩም፦ እኔም ስለተሰጠኝ እድል በጣም አመስግናለሁ።

ደምስ ስዩም ...
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ዶክተር ገነት ተሾመ መኩሪያ
1962-2006

ዶክተር ገነት ተሾመ ከአባቷ ከአቶ ተሾመ መኩሪያና ከእናቷ ከወ/ሮ ጥሩነሽ ይትባረክ እንደ አውሮፓዊያን 
አቆጣጠር መስከረም 19 ቀን 1969ዓ.ም. በአሰበ ተፈሪ ከተማ ተወለደች። ገነት ለወላጆቿ ስምንተኛ ልጅ 
ነበረች።

የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን በአሰበ ተፈሪ የደጃዝማች ወ/ገብረኤል ት/ቤት ተከታትላለች። 
የመጀመሪያ ዲግሪዋንም በአለማያ ዩንቨርስቲ የዕጽዋት ሳይንስ አጥንታ ተመርቃለች። ገነት በ1992 ዓ.ም. 
ለከፍተኛ ትምህርት ወደ አውስትራሊያ በመምጣት ኒው ኢንግላንድ ዩንቨርስቲ/አርምዴል የተሰጣትን 
ትምህርት ተከታትላ ያጠናቀቀች ሲሆን፣ በመቀጠልም የማስተርስና የዶክትሬት ትምህርቷን በአዴላይድ 
ዩንቨርስቲ ስትከታተል ቆይታ በ2001 ዓ.ም. የPHD ዲግሪዋን አግኝታለች።

በመቀጠልም Australian Grain Technology (AGT) molecular marker validation impli-
mentation officer በመሆን ያገለገለች ሲሆን፣ ህይወቷ እስካለፈበት ጊዜ ድረስም በአዴላይድ ዩንቨርስቲ 
waite compus የresearch officer  ሆና ስታገለግል ቆይታለች። በነዚህ ጊዚያትም ከአርባ በላይ ሳይንሳዊ 
ፅሁፎችን ያሳተመች ሲሆን በርካታ አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ስብሰባዎችንም ተካፍላለች። 

ገነት በተፈጥሮዋ ቅን፣ ትሁትና ሰውን አክባሪ ነበረች። በዚህ መልካም ባህሪዋም በጓደኞቿና 
በህብረተሰቡ ዘንድ እጅግ ተወዳጀና ተደማጭ እህታችን ነበረች።እግዚአብሄር ነፍሷን በመንግስተ ሰማያት 
ያስባት ዘንድ የዘወትር ፀሎታችን ነው።

ጓደኞቿ
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