
ዝኽርታት መደብ ዝኽሪ ኪሮስ ኣለማዮሁ  

 

ብኣቤል ጉዕሽ (ካብ ማሕበር ደረስቲ ኢትዮጵያ)    06/26/14 

ሓፂር ዜና 

ነብስሄር ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮሁ መበል 20 ዓመት ዕለተ ዕረፍቱ ምኽንያት ብምግባር 

ብማሕበር ደረስቲ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ዓብዪ ናይ መዘከርታ መደብ ተሰናዲኡሉ 

እዩ። እቲ መደብ ዝኽሪ “ምቕናይ” ብዝብል ርእሲ ዝተኻየደ ኮይኑ “ምዝካር ነቲ ዝሓለፈ 

ዘይኮነስ ነቲ ህልው እዩ ረብሕኡ” ዝብል መሪሕ ቃል ሒዙ እዩ ተሰናዲኡ። ኣብቲ 

መድረኽ ብጋዜጠኛን ደራስን ሰለሞን ኣባዲ፣ ብመምህር ሳሙኤል ረድኢ ከምኡ እውን 

ብደራስን ጋዜጠኛን ሃይላይ ሓድጉ ደረጅኦም ዝሓለዉ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም 

ብዕዱማት ዘተ ተኻይድሎም እዩ። ነቲ ዘተ ዝመርሑ ድማ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ 

ብመዓርግ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ዳኒኤል ተክሉ እዮም።  

ጉጅለ ባህሊ ማሕበር ባህሊ ትግራይ ሙዚቃዊ ስራሓቲ ኪሮስ ዘቕረቡ እንትኾን 

ድምፃውያን ግዛቸው ሰለሞንን ግርማይ ገብረማርያምን ድማ ኮነ ኢልካ ዝተመረፁ 

ደርፍታት ኪሮስ ኣዚሞም። ዉላድ ኪሮስ ድምፃዊት ዛፉ ኪሮስ እውን ብኪነ ጥበባዊ 

ቸርነት ተስፋዝጊ ተሓሲባን ተገጢማን ዝቐረበት “ኪሮስ ኣብ ሓዱሽ ሓሳብ ዘዕርፍ” 

እትብል ጥዕምቲ ንፅል ዜማ ንፈለማ እዋን ኣብቲ መድረክ ኣቕሪባ እያ። 

እቲ መድረኽ 8 ሰነ 2006 ዓ/ም ኣብ ሆቴል ኣክሱም መቐለ ዝተካየደ ኮይኑ ልዕሊ 1 ሽሕ 

ህዝቢ ተረኺቡ ብዛዕባ ኪሮስ ተዛሪቡ፣ እንትዝረብ ሰሚዑ ብሓፈሻ ዘኪሩ እዩ።  

ቅድመ ታሪኽ 

ምዝካር ንቲ ሕዚ ዘሎ እዩ ዝጠቅም እምበር ንዝሓለፈ ዋላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን። ስለዚ 

እቶም ዝሓለፉስ ኣይሓለፉን ኢልና ክንሙጉት እንተኮይና ከም ዘይሓለፉ ክነርኢ ክንክእል 

ኣለና ማለት እዩ።  ኪሮስ ሓደ ካብቶም ኣብ ህርመት ልቢ ህዝቢ ከሕድር ዝክእል ስራሕ 

ዝሰርሑ ደቂ ህዝቢ እዩ። ክዝከር ኣለዎ፤ ምእንቲ እቲ ዘካሪ። ንሕና (ህልዋት) ዝሓሸ ፅባሕ 



የድልየና፣ ንስራሓትና ስንቂን ዕጥቅን የድልዮም። እዚ ድማ ብቀንዱ ካብ ታሪክን ሰብ 

ታሪክን ይርከብ። ስለዚ መን እንታይ ሰሪሑ? ንዓና ዘለዎ ዋጋ ከ እንታይ እዩ ዝብል 

እናተፀንዕ ክቐርብ ኣለዎ። 

ኪሮስ ክሳብ ሕዚ ንምንታይ ክንድዚ ብዝኣክል መጠን ዘይተዘከረ? 

እዚ መፅናዕቲ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ። ሓደ ርግፀኛ እንኾና ግና ኪሮስ ይኹን ካልኦት 

ብሉፃት ደቂ ህዝቢ ኩሉ ጊዜ ኣካል ኣተሓሳስባን ሓሳብን ብዙሓት እዮም። ድሕሪ እዛ 

መድረኽ ዝኽሪ እኳስ እቲ ማሕበር ዝበፅሕዎ ብዙሓት ሓበሬታታት ኣለዉ። ኣነ እውን 

ከምዚ ይሓስብ ነይረ…. ኣነ እባ ከምዚ ዓይነት “ፕሮፖዛል” ፅሒፈ ነይረ ዝብሉ ዘረባታት 

ኣለዉ። እዚ ዓብዪ ፀጋ እዩ። ኣብ ሓሳብ ብዙሓት ምዃን ናይቲ ከያኒ ኮኸብነት ዘርኢ ስለ 

ዝኾነ። 

ኪሮስ ብቤተ ሰቡ ደረጃ ይዝከር ነይሩ፤ ከም ኩሉ ወላዲ። ኪሮስ ግን ካብ ሓደ ስድራ 

ኣይኮነን ተወሊዱ። ንሓደ ስድራ እውን ኣይኮነን ሰሪሑ። ስለዚ ወላድየ ብዝብሎ ህዝቢ 

ስም እዩ ክዝከርን ክምጎስን ዝግብኦ። እዚ ቀንዲ መበገሲ እቲ ማሕበር ነይሩ።  

ካብ ሓሳብ ናብ ተግባር 

መዓልቲ ኣዴታት ብዓለም ደረጃ ይኽበር ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ፤ ድሕሪ ጥሪ ኣብ ዘሎ 

ጠላዕ ሓጋይ። ማሕበር ደረስቲ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ዝገብሮ ወርሓዊ ምስዮት ስነ ፅሑፍ ብስም 

ኣዴታት ኣልዩ ደረስትን ፈተውቲ ስነ ፅሑፉን፣ ጋዜጠኛታትን ምሁራትን በቦትኦም ሒዞም 

ምጅማር እቲ መድረኽ ብህንጣወ ይፅበዩ። ኣብ ሓንቲ ፀግዒ ዘለዉ ሰባት ግና ፍልይ ዝበለ 

ሓሳብ ሒዞም ይርኣዩ። ነቲ መድረኽ ናይ ቴሌቭዝን ሽፋን ክህብ ዝመፀ ጋዜጠኛ ምትኩ 

ታደሰ ኣብ ዘምፅኦ ሓሳብ ምስ ኣባላት ኣመራርሓ እታ ማሕበር ወግዒ ኣፍ ንኣፍ። “ኪሮስ 

ይዘከር” ኣብ ዝብል ናይ ኩሉ ሰብ ሓሳብ ሓንቲ ስጉሚ ንቅድሚት ዘኽይድ ሓሳብ 

ንምህናፅ እቲ ዘምፀኦም ዝረስዑ ይመስሉ። ከምዚ ኢላ ተጠኒሳ፤ ኣወላልድኣ ድማ 

ትቅፅል። 

ኣባላት ፈፀምቲ ስራሕ ማሕበር ደረስትን ኪሮስን 



ክዝከር ከም ዝግባእ፤ ልዕሊ ምዝካር ክስርሓሉ ከም ዘለዎ ኣብ እምነት ምብፃሕ ሓደን 

ቀዳማይን ስራሕ ነይሩ። ብድሕሪ እዚ ቀሊል እዩ። ካብ ተመኩሮ እቲ ማሕበር 

መብዛሕትኦም ፅቡቓት ስራሓቲ ገንዘብ ኣይደልዩን። ተግዳስን ነኻስነትን ጥራሕ እዩ 

ዘድልዮም። ከመይ ዝበለ ይኹን ዝብል ድማ ካልኣይ ደረጃ ነይሩ። መበገሲ ሓሳብ 

ወፂኡ። እታ ሓሳብ ንዘምፅአ ምትኩ ታደሰ ሓዊሱ ብመዳይ ኪነ ጥበባዊ ምድላዋት 

ሙዚቀኛ ኣለምሰገድ ገብረማርያም፣ ብመዳይ ዝቐርቡ ፅሑፋት ጋዜጠኛ ሃይላይ ሓድጉ 

ምስ ስድራ ኪሮስ ወግዒ ዝገብር ድማ ምትኩ ታደሰ ተመዲቦም ተደጋጋሚ ስራሕ ክሰርሑ 

ተደጋጋሚ ኣብ ሚላኖ ሆቴል ምርኻብ ቀፂሉ። 

ኣብ ተደጋጋሚ ርክብ ሰለስቲአም ፅሑፋት ዝምዕብልሉ፤ ዘለዎም ደረጃ ዝግምገመሉ፣ ምስ 

ጉጅለ ባህሊ ትግራይ ዝራኸብ ዝነበረ ኣሌክስ ስትድዮ እቶም ባህሊ ልምምድ ክገብሩ ምስ 

ድምፃዊት ዛፉ ኪሮስ እናተራኸቡ ምሉእን ብቑዕን ምስንዳእ ክገብሩ ዝስርሓሉ ነይሩ። 

ኣብዞም ከይድታት እዚኦም እቲ ማሕበር ብላዕለዋይነት የተሕባብር፣ ይመርሕ፣ የንቀሳቅስን 

ሕጋዊ ሰብነት ስራሓቲ የላብስን ነይሩ። 

ኩሉ ድልው! 

ሆቴል ኣክሱም ፈረስ ዘጋልብ ኣደራሾም ንኽብሪን ፍቕርን ጋሕ ምስ ኣበሉ እቲ ዋዕላ 

ኣማን ብኣማን ከም ዝካየድ ውሽጣዊ ብስራት ኣብ ኮሚቴ ኣሳናዳኢት ክርአ ጀመረ። 

ብማሕበር ዝተዳለወ ዕድመ ወረቐት ምብታን ተጀመረ። ኣባል እታ ኣሰናዳኢት ኮሚቴ 

ዝኮነ ሃይላይ ሓድጉ ምስ ዘበናዊ ቤት ሕትመት ተዘራሪቡ A3 ወረቓቅቲ ክብተን ተገበረ። 

ብኩለን ኤፍኤማት ፃውዒት ተገበረ። ኣባላት ፈፀምቲ እታ ማሕበር ኣብ ምሃብ ቃለ 

መሕትት ተፀመዱ።  

“ያታና ሚድያን ኮሙኒኬሽንን” ዝብሃል ውልቀ ማሕበር ድማ ውሕሉል ብዝኾነ ድዛይን 

ዝተሰርሐ ዓብዪ ናይ ድሕሪ መደረኽ “ባነር” ሰሪሑ ክህብ ስልኪ ደዊሉ ቃል ኣተወ እሞ 

ተወሳኺ መልክዕ እቲ መድረክ ድማ ኾነ። 

እቲ መድረኽ “ኪሮስ ጅግና ነይሩ” ብዝብል ዘረባ ዶክተር ሰለሞን ዕንቋይ ተኸፈተ። 

ዶክተር ሰለሞን ኣባል ኣማኻሪት ኮሚቴ ማሕበር ደረስቲ እንትኾኑ ናይቲ ዕለት ናይ ክብሪ 

ጋሻ ነይሮም። ካልኦት መደባት በብዝተዉሃቦም ግዜ ሰለዳ ቀፀሉ። 



 

መድረኽ ዝኽሪ ኪሮስ ኣለማዮሁ ዘሕለፎ መልእኽትን ዝሃበና ዕዮ ገዛን 

እዚ መልእኽትን ዕዮ ገዛን ካብ ክልተ ኣንፈታት ይፍልፍል። ሓደ እታ ኣሰናዳኢት ኮሚቴ 

ትኹን እቲ ማሕበር ብኣዉርኡ አብ ዙርያ ከም ኪሮስ ዝበሉ ሰብ ብሉፅ ስብእናን 

ተመኩሮን ክስራሕ ዝሓስቦን ዝተለሞን ነገር ኣሎ፤ ኣብ ናይ ኪሮስ እውን ብተመሳሳሊ። 

ካልኣይ እቶም ዝቐረቡ ፅሑፋትን ኣብኣቶም ተደሪኾም ዝመፁ ናይ ህዝቢ ሓሳባትን 

ዘሕለፍዎ ዓብዪ ቁምነገር ኣሎ። ክልቲኦም መበገሲታት ቀፃሊ ስራሓቲ ኩሉ ትግራዋይ 

ብፍላይ ድማ ኣብ ዙርያ ኪነ ጥበብ ዝነጥፋ ትካላት እዩ። በዚ መሰረት ኪሮስ ይኹን 

ካልኦት ኮኸባትና 

  ህይወት ታሪኾም ክፀሓፍ፤ ፀሓፍቲ ኮነ ኢልካ ምምዳብ፣ ካፒታልን ካልእ ኣድላይ 

ነገራትን ምምዕርራይ የድሊ 

  ከምዚኦም ዝበሉ መድረኻት እናዳለኻ ተወሰክቲ ክብርታት ክቡራትና ክወፅእ 

ምግባር፤ ናብ ወለዶ ዝሰጋገሩሉ ባይታ ምንፃፍ 

  ስራሓቶም ተደጊሞም ዝስርሕሉ (መፃሓፍቲ እንተኮይኖም እውን ደጊምካ 

ዝሕተምሉ) ኩነታት ምምችቻው 

  ዓበይቲ ትካላት ትምህርቲ ስራሕ እዞም ደቂ ህዝቢ ኣካል ኣካዳምያዊ ስልጠቶም 

ብምግባር ብዓይኒ ሳይነስ ዝርኣይሉን ዝግምገምሉን ኩነታት ንምፍጣር 

  ዝግብኦም ክብርን ኣፍልጦን ካብ ነዚ ዝምልከቶም ኣካላትን ትካላትን ክረክቡ ዓብዪ 

ስራሕ ምስራሕ 

ወዘተ 

እዚኦም ኩሎም ውዓል ሕደር ዘየድልዮም እዮም። ሓንቲ መዓልቲ ምስ ወሰድና ቁፅሪ 

ሓንቲ ስድሪ ንንኪ ከም ዘለና ብምሕሳብ ናብዚ ኣዝዩ “ዘሀዉኽ” ስራሕ ክንኣቱ ይግባእ። 

 

 

 



 


