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ዕለተ ማክሰኞ ምሽት አሥራ ሁለት ሰዓት ላይ የአዲስ አበባ ሒልተን ደጃፍ በመኪናና 

በእግረኛ ተጨናንቋል፡፡ 

‹‹ግንቦት 28 ቀን 2004 ዓ.ም. ከምሽቱ በአሥራ ሁለት ሰዓት ከቤተ መንግሥት በታች 

ካለው. ሒልተን ዉቴል እንገናኝ፡፡ ብትቀር ማርያምን እቀየምሀለሁ፤›› ተብሎ በአፄ 

ምኒልክ የአደራ ደብዳቤ ዓይነት የተጠራው እንግዳ ግን ከሆቴሉ ግቢ እየወጣ ሳይሆን 

ወደ ሆቴሉ በጥድፊያ እየገባ ነበር፡፡ የሒልተን አዳራሽ መግቢያ ደጃፉ ገና ከረዥሙ 

የመተላለፊያ ኮሪደር ጀምሮ በቄጤማ ንጣፍ አምሮ እንግዶቹን ይቀበልና በሆቴሉ መግቢያ 

በር መዳረሻ ላይ ከተነጠፈው ቀይ ምንጣፍ ያደርሳል፡፡ አብዛኛው እንግዳ ከአፄው 

የተላከለትን ባህላዊ የጥሪ ወረቀት በእጅ ለመያዝ በሚያመች መልኩ በቀርክሃ ቁራጭ ውስጥ እንደተሸጎጠለት ነበር ባመረ አለባበስ 

ይዞ ወደ ሆቴሉ የሚያመራው፡፡ 

 

አርቲስቶችና ከያንያን፣ ጋዜጠኞችና ምሁራን እንዲሁም በርካታ ቁጥር ያለው የኪነ ጥበብ አፍቃሪና ጠቅላላው እድምተኛ በሥነ 

ሥርዓት አስከባሪዎች የተፈቀደለትን የሰልፍ መስመር በረዥሙ አስምሮ ወደ አዳራሹ ለመግባት በጉጉት ይጠባበቃል፡፡ የሥነ ሥርዓት 

አስከባሪዎቹም ከያንዳንዱ እድምተኛ የሚቀበሉትን የጥሪ ወረቀት ከተሸጎጠበት ቀርከሃ ውስጥ እያወጡ በጀርባው ላይ ምልክት 

በማድረግ ለባለቤቱ እየመለሱ ወደ አዳራሹ ይላካሉ፡፡ አዳራሹ ውስጥ ዘልቀው ከመግባታቸው በፊት ግን አብዛኞቹ ታዳሚዎች ፊት 

ላይ የሚነበበው የጉጉት መንፈስ አፄውን ከነንግሥቲቱ በተከበረ ዙፋናቸው ላይ ልብሰ መንግሥታቸውን ተጎናጽፈውና በትረ 

ሥልጣናቸውን እንደያዙ ተቀምጠው አልያም እንደ ሰፊው የቤተ መንግሥታቸው የግብር አዳራሽ ወዲህ ወዲያ እያሉ 

እንግዶቻቸውን ‹‹ብሉልኝ›› ‹‹ጠጡልኝ› እያሉ የሚያገኟቸው አስመስሏቸዋል፡፡  

 

የይለፍ ፈቃዱን አግኝተው ወደ አዳራሹ የሚዘልቁ አንዳንድ እንግዶች በመግቢያው በር ላይ በባህላዊ አልባሳት አጊጠውና በትር 

ይዘው በቀኝና በግራ የተሰለፉ እንግዳ ተቀባዮችን ሲመለከቱ የተወሰነ ግራ መጋባት ሳይፈጥርባቸው አልቀረም፡፡ የጥሪውን ወረቀት 

በደንብ ላነበበውና ለተረዳው ታዳሚ ግን የወጣቶቹ በረኛነት የጥንቱን የቤተ መንግሥት ሥርዓትን የሚያስታውስ ነበር፡፡  

 

እዚህና እዚያ በነጭ የገበታ ጨርቅ ተሸፍነውና በተለያዩ የመጠጥ ዓይነቶች ተሞሽረው በወንበሮቻቸው የተከበቡት የመመገቢያ 

ጠረጴዛዎች፣ በአስተናጋጆችና በአስተናባሪዎች ሽርጉድና ከመድረኩ በሙዚቃ መሣርያ የተቀናበሩ ሙዚቃዎች ይሰማሉ፡፡ ልዩ ድባብ 
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የተላበሰው አዳራሽ በጊዜ የገቡ እንግዶቹን አዝናንቶ ይዟል፡፡ እንደየአመጣጡ ሥፍራውን ይዞ በትዕግስት የድግሱን መጀመር 

የሚጠባበቀው እድምተኛም ጥንድና ከዛ በላይ የሆነው እርስ በርስ ማውጋቱን ሲያያዘው፣ ብቸኛውም ከፊቱ ያለውን መጠጥ 

ከጉጉቱ ጋር እየተጎነጨ በትዕግስት የሰከነ መሰሏል፡፡ ጥቂት የማይባለውም ቢሆን በእጁ ላይ ስላለው የጥሪ ወረቀት ይዘት 

በትኩረት ይወያያል፡፡  

 

‹‹አይ አፄ ምኒልክ በ12 ሰዓት አላሉንም ነበር እንዴ? . . . ምነው ታዲያ ከዙፋንዎ ላይ ሆነው ብቅ አልል አሉ ታዲያ?›› 

የሚል ታዳሚም አይጠፋም፡፡ ሰዓቱ 12 መሆኑ ቀርቶ አንድ አንድ ከሩብ . . . ተኩል . . . እያለ መገስገሱን ተያይዞታል፡፡ 

ሁለት ሰዓት ተኩል ሲሆን ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሠሠ የድምፅ ማጉያውን ጨብጠው መድረኩን ከፈቱ፡፡ የዕለቱን ታሪካዊነትና 

የመርሐ ግብሩን ሒደት ምን እንደሚመስል ተናገሩ፡፡ የዳግማዊ ንጉሠ ነገሥቱን ዘመንና ታሪክንም ከዕለቱ መርሐ ግብር ጋር 

አያይዘው እንደዘበት ሔዱበት፡፡ አርቲስት ስለሺ ደምሴም (ጋሸ አበራ ሞላ) ክራሩን ከርክሮ ከ20 ዓመት በፊት የዘፈነውን ዓባይ 

የተሰኘ ዜማ ተጨዋወተ፡፡ ተፈሪ ዓለሙም የዓድዋን ጦርነት የክተት አዋጅ አስመልክቶ መነባነቡን ቀጥሎ አቀረበ፡፡ በዚህ ሁሉ 

ተከታታይ ትዕይንት እምብዛም ያልተነቃቃው ታዳሚ በአርቲስትና የሕግ ባለሙያው አበበ ባልቻ በቀረበው ሽለላና ፉከራ የተሞላበት 

ግጥም በመጠኑም ቢሆን ዘና ለማለት ሞክሯል፡፡ ግጥሙ ባለቅኔ የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ከጻፉት እሳት ወይ አበባ መጽሐፍ 

የተወሰደው ‹‹ዓድዋ›› የተሰኘ ግጥም ነው፡፡  

 

የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባህል ማዕከል አባላት የቀረበውን ታሪካዊ ተውኔት ተከትሎ የሰዓቱ መንጎድ ያቁነጠነጠው ታዳሚ 

ተናፋቂውን እንግዳ የሚያይበት ሰዓት የደረሰ መሰለው፡፡ የዕለቱ ዓቢይ ርእሰ ጉዳይ የሆነው የሙዚቃ ቪዲዮ (ክሊፕ) ምረቃ ግን 

እንግዳውን ቀደመ፡፡ በሰፊው ተወጥሮ መድረኩን በሞላው የትዕይንት ሸራ (ስክሪን) ላይ አንድ ተአምር መታየቱን ቀጠለ፡፡ 

የትናንት ቁርጠኛ አርበኞች ዳግም ነፍስ ዘርተው፣ ፀጉራቸውን አጎፍረውና በአጭር ታጥቀው፣ ጋሻ ጎራዴያቸውንም አንግበው 

በሽለላና በፉከራ ደረታቸውን ነፍተው ‹‹ኑ ዓድዋ ላይ! . . . ያ የጥቁር ንጉሥ አለና! . . . እያለ የሚጠራውን ድምፅ እየሰሙ 

ጦርነቱን ጀመሩ፡፡ 

 

የእያንዳንዱ ታዳሚ ስሜትን ሰቅዞ እያስመጠ በስክሪኑ ላይ ለደቂቃዎች የቆየው ‹‹ጥቁር ሰው›› የሙዚቃ ቪዲዮ በይፋ ተመርቆ 

ሲያበቃ ከታዳሚው ከፍተኛ የአድናቆት ጭብጨባና ጩኸትን አስተናግዷል፡፡ በሳቢሳ ፕሮሞሽን አዘጋጅነት ተቀናብሮ ለእይታ የበቃው 

‹‹ጥቁር ሰው›› የሙዚቃ ቪዲዮ በምስልና ድምፅ ጥራት፣ በታሪክ ከሣችነት በቴክኖሎጂ አጠቃቀም ደረጃውን የጠበቀ ስለመሆኑ 

ከታዳሚው የቀረበለት ሞቅ ደመቅ ያለ ያድናቆት ምላሽ ፍንትው አድርጎ አሳይቷል፡፡ 

 

አሁን ሰዓቱ ደርሷል፡፡ በጉጉት የተጠበቀው ያ ‹‹ጥቁር ሰው›› ፈጣሪ መድረኩን ይዟል፡፡ በመሐሪ ብራዘርስ ባንድ አጃቢነት 

‹‹ኢትዮጵያ አገሬ›› እያለ አዲስ ሙዚቃውን በንቃትና በስሜት ማቀንቀን ጀመረ፡፡ የታዳሚው ጩኸት፣ ፉጨት፣ ጭብጨባና 

መቁነጥነጥም በዚያው ልክ ቀጠለ፡፡ በዘመናዊ ዲዛይን የተበጀውን የባህል ተነፋነፍ ለብሶ በመድረኩ ላይ ለሚንሸራሸረው ድምፃዊ 

ያ ሁሉ አድናቆት በቀላሉ የሚበርድ አይመስልም ነበር፡፡ የኢትዮጵያዊነት ስሜት በተሞላው የሙዚቃው መንፈሰና የድምፃዊው 

ቅላፄ ተማርኮ በአንድ በተቃኘ የአርበኝነት ስሜት ታዳሚው አዳራሹን አጦፈው፡፡ ድምፃዊውና የዕለቱ ሙሽራ ቴዎድሮስ 

ካሳሁንም (ቴዲ አፍሮ) ለዓመታት በተለያዩ መድረኮች ያዝናናውን ሕዝብ በተወሰኑ ደቂቃዎች ውስጥ በሚገባ ከማዝናናትም አልፎ 



የሕዝቡን የልብ ትርታ በነካ መልኩ የአገርን ክብር፣ አንድነትና መፋቀርን እንደተለመደው ሰብኳል፡፡ 

 

ከአዳራሹ ውጪ የነበረው ግርግር 

 

የሆቴሉን ዕለታዊ የንግድ እንቅስቃሴ በሚያውክ መልኩ የተስተዋለው ግርግር ደቂቃዎች በገፉ ቁጥርና ሰዓቱም ወደ ወሳኝነት 

በተቃረበበት ቅጽበት የበለጠ እየጋለ ነበር፡፡ ‹‹የመግቢያ ወረቀት የለንም አስገቡን›› በሚሉና ‹‹የመግቢያ ወረቀት ይዘናል ለምን 

አታስገቡንም›› በሚሉ እድምተኞችና በሥርዓት አስከባሪዎች መካከል ለሰዓታት የዘለቀው ግርግርና ንትርክ ከአዳራሹ የሕዝብ ጩኸት 

በተሰማ ቁጥር ይበልጥ እየተጋጋለ ይሔድ ነበር፡፡  

 

 

በተለይ ድምፃዊው ወደ መድረክ በመጣበት ቅጽበት በአዳራሹ የነበረው ታዳሚ ያሰማ የነበረውን ከፍተኛ ጩኸትና ጭብጨባ 

ተከትሎ ከአዳራሹ ውጪ የነበሩትን ሰዎች ትዕግስት የተፈታተነና አንዳንዶች የጥበቃ መስመሩን በኃይል ጥሰው ወደ ውስጥ 

ለመዝለቅ ጥረት እንዲያደርጉ ያስገደዳቸው ነበር፡፡ ያም ሆኖ ግን ይኼ ነው የሚባል የጸጥታ ችግር አልተስተዋለም፡፡ ለዚህም 

በአካባቢው የነበሩት ፖሊሶችና የጸጥታ ኃይሎች እድምተኛውንና የሥርዓቱን አስከባሪዎች በማስማማት መረጋጋትን ለመፍጠር 

ሞክረዋል፡፡ በአዘጋጆቹ በኩል ነበር ተብሎ በእንግዶች የቀረበውን አቤቱታ ግን ሳይጠቅሱ ማለፉ ተገቢ አይሆንም፡፡ አንዳንድ 

የአርቲስቱ የቅርብ የሥራ ጓደኞችና በአግባቡ ጥሪ የተደረገላቸው ግለሰቦችና ጋዜጠኞች ሳይቀሩ ‹‹አዳራሹ ሞልቷል፡፡ መግባት 

አትችሉም፤›› በሚል መከልከላቸውና በአንፃሩ ደግሞ ከአዘጋጆቹ ጋር ቅርበት ያላቸው ግለሰቦች አንድ በአንድ እየተጠሩ ገቡ፡፡  

 

‹‹እጮኛውን ያየ ቴዲን አየ›› 

 

‹‹መድረኩን በማዘጋጀትና በሌሎችም ተጓዳኝ ዝግጅቶች ስንደክም ውለናል፡፡›› ያሉ በርካታ ወጣቶች በተገባላቸው ቃል መሠረት 

ወደ አዳራሹ ባለመግባታቸው ሲበሳጩ ተስተውለዋል፡፡ የተወሰኑ ጓደኞቻቸው ብቻ ቀደም ብለው ወደ አዳራሹ እንደገቡ የገለጹት 

እነኚሁ ወጣቶች በግርግር እንደተረሱና የሚያውቃቸውን ግለሰብም ፈልጎ ለማግኘት ባለመቻላቸው እድምተኞች ሳይሆኑ ቀርተዋል፡

፡  ‹‹ጥቁር ሰው›› በተሰኘው የሙዚቃ ቪዲዮ ላይ የተሳተፍኩኝ ነኝ ያለ ወጣት ወደ አዳራሹ ለመግባት ባደረገው ጥረት ከሆቴሉ 

ሠራተኞችና የሥርዓት አስከባሪዎች ጋር እስከመጋጨት ደርሷል፡፡ ለነዚህ ወጣቶችና ከአሁን አሁን ገባሁ እያለ የአዳራሹን በራፍ 

ከብቦ ለነበረው ሰው ሁሉ ግን አንድ መልካም አጋጣሚ ተፈጥሮለት ነበር፡፡ ይህም የቴዎድሮስ ካሳሁን እጮኛ የሆነችው አምለሰት 

ሙጬ ድንገት መከሠት ነበር፡፡ 

 

ሦስትና አራት የሚሆኑ ዋና ዋና የዝግጅቱ መሪዎች ፕሮቶኮላቸውን በጠበቀ ሁኔታ ተሰልፈው በጥድፊያ ከአዳራሹ መውጣታቸውን 

ተከትሎ የተወሰኑ ሰዎች ‹‹ቴዲን ሊቀበሉት ነው›› በሚል ግምት በጥርጣሬ ተከትለዋቸው ወደ አዳራሹ የምስጢር በር መግቢያ 

(ቪአይፒ ኢንትራንስ) ሲያመሩ በዘመናዊ የባህል አልባሳት ደምቃና በሰዎች ታጅባ በፎቶግራፍ አንሺዎች ትርምስ ተጨናንቃ ወደ 

አዳራሹ ስትገባ የነበረችውን እጮኛውን ለመመልከት ችለዋል፡፡ ይኼኔ ነበር ‹‹እጮኛውን ያየ ቴዲን አየ›› ብሎ ብሶቱን በሚያባብል 

መልኩ አንድ ወጣት የተናገረው፡፡ 



 

የሆቴሉ ደንበኞች መቸገር 

አሉ ከሚባሉት የከተማዋ ትላልቅ ሆቴሎች መካከል አንዱ እንደመሆኑ በዕለቱ ከውጪ አገር ወደ አገር ውስጥ የገቡና መኝታ 

ለማግኘት ወደ ሆቴሉ ይጎረፉ የነበሩት እንግዶችን በዝግጅት ስፋትና ግርግር ምክንያት በአግባቡ ማስተናገድ አልቻለም ነበር፡፡ 

አንዳንድ የሆቴሉ ሠራተኞችም በአዘጋጆቹ ቅንጅት ማነስና ብዛት የነበረውን የዝግጅቱን እድምተኞች በአግባቡ ማስተናገድ 

አለመቻልን አማረዋል፡፡ በጸጥታ ኃይሎች ተገፍተው ከሆቴሉ ውስጥ የወጡትን እንግዶች በውጭ ለማስቀረት ተብሎ የሆቴሉን በር 

ላለመክፈት በተሞከረበት አጋጣሚ ሁሉ ወደ ሆቴሉ እንግዳ መቀበያ (ሪሴፕሽን) ያመሩ የነበሩትን እንግዶች ለደቂቃዎች ያንገላታ 

ችግር ነበር፡፡  

 

በእርግጥ እንዲህ ያሉ ትላልቅ ዝግጅቶች በሚኖሩበት ወቅት ችግሮች በመጠኑም ቢሆን መከሠታቸው የማይቀር ቢመስልም ይህ 

እንዳይሆን ግን ቀደም ተብሎ መላ ማበጀቱ ደግሞ ችግሮችን እንዳይከሠቱ ከመከላከል ባለፈ የዝግጅቱን ውበት በመጠበቅ ለሌሎች 

ተመሳሳይ ሁነቶችም ልምድ ማካፈል ይሆናል፡፡ ‹‹እንግዳ ተቀባዮችና ሥነ ሥርዓት የተላበስን ሕዝቦች ነን›› ብለን እንደምንናገረው 

ሁሉ፣ እንዲህ ባሉ ለችግር ሊዳርጉን በሚችሉ አጋጣሚዎች ጠንቀቅ እያልን ልንዘጋጅባቸው ይገባናል፤›› የሚሉ አስተያየት 

ሰጪዎችንም ማድመጥ ተችሏል፡፡ 

 

የምሽቱ አጠቃላይ አንድምታ 

በብዙኅኑ ታዳሚ ‹‹የተዋጣለት›› የተባለው የድምፃዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን (ቴዲ አፍሮ) ‹‹የጥቁር ሰው›› አልበም ምረቃ ከጥሪው 

ጀምሮ ደማቅ የነበረ ቢሆን በጥሪው ወረቀት ላይ የሰፈረው የዘመኑ ቁጥር በግእዝ ሲጻፍ (2004) መባል ሲገባው  

(20,004) ተብሎ በመከተቡ ሳያጠላበት አልቀረም፡፡ እንደ አልበሙ መጠrያነትና በአልበሙ ውስጥም ከተካተቱት ዘፈኖች ሁሉ 

ፈርጥ ሆኖ እንደመጉላቱ ይህ ‹‹ጥቁር ሰው›› የተሰኘው ታሪካዊ ሙዚቃን ታሪኩን በሚያመላክት መልኩ በፊልም ተሠርቶ 

መታየቱም እጅግ የሚያስደስት ነው፡፡  

 

በጥሪው ወረቀት ላይ ከሰፈረውም መልዕክት ጋር የሚጣጣም ነው፡፡ ‹‹ጥቁር ሰው›› በሚል መጠርያ በሙዚቃው ውስጥ በጉልህ 

የተጠቀሱት ንጉሠ ነገሥት አፄ ምኒልክ በዓድዋ ጦርነት ወቅት ከሚወዳቸው ሕዝብ ጋር ሆነው እንዴት አገራቸውን ከጠላት 

መከላከል እንደቻሉ የሚያወሳው የቴዲ አፍሮ ሙዚቃ በከፍተኛ የአገር ፍቅር ወኔና መነሣሣት የተቃኘ እንደመሆኑ መጠን 

የትናንትን አኩሪ ታሪክን ከመዘከር ባሻገር በዛሬው ትውልድ ውስጥ ሊታይ የሚገባውን ጥልቅ የአገር ፍቅር ስሜትና ወኔም 

ከተዳፈነበት ቀስቅሶ የሞቀና የጋለ እንዲሆን ማስቻልም ጭምር ነው፡፡ ይህም በጆሮ ብቻ ከተደመጠው የክር ሙዚቃ በላይ በዓይን 

በሚታየው የምስል እንቅስቃሴ ውስጥ የበለጠ ስሜትን መንካት የሚችል እንደሆነ ሐሳባቸውን ለሪፖርተር ያጋሩ እድምተኞችም 

ነበሩ፡፡ 

 

በአዲካ ኮምዩኒኬሽንስና ኢቬንትስ እንዲሁም በቤሌማ ኢንተርቴይመነት ጥምረት ለሕትመት የበቃውን አዲሱን የቴዲ አፍሮ አልበም 

በይፋ ለመመረቅና ለማስተዋወቅ ታስቦ በተሰናዳው በዚህ ልዩ ምሽት የሙዚቃ ቪዲዮውን ከመመረቅ ባለፈ ሌሎች የኪነ ጥበብን 

ዘርፎች መከወኑና ለዘርፉም አነቃቂ የሚመስል ዝግጅት ሆኖ ማለፉ በቀጣይም ከሙዚቃ አልበሞችና ቪዲዮዎች ምረቃ ባሻገርም 



በሌሎች የኪነ ጥበብ ዘርፎች ቢደገም የሚል አስተያየትንም ከተወሰኑ የዘርፉ ባለሙያዎች አስደምጧል፡፡ በጥሪው ወረቀት ልዩነትና 

ለታሪክና ለባህል ቦታ መስጠትም የሚያስመሰግን መሆኑ በብዙዎች የተመሰከረለት ቢሆንም፣ ጥቃቅን ስህተቶቹን ማረምና እንደ 

ቁጥር ያሉ ትኩረት የማይሰጣቸው ጉዳዮችን በትኩረት ማየት እንደሚገባም ተጠቁሟል፡፡ 

 

የተነፈገው ዕውቅና ምን ይዞ መጣ? 

ብዙዎች ካደነቁት ፕሮግራም መጨረሻ ይጠበቅ የነበረ አንድ መርሐ ግብር ነበር፡፡ በክሊፕ ዝግጅቱ የተሳተፉ ድርጅቶችና ተዋናዮች 

ከቴዎድሮስ የዕውቅና ሰርተፊኬት ይጠብቁ ነበር፡፡ ነገር ግን በወቅቱ የዕውቅና ሰርተፊኬት ያላገኙ እነዚህ አካላት ብስጭታቸውን 

ገልጸዋል፡፡ ፕሮግራሙ በተካሔደ በነጋታው በክሊፑ ተሳታፊ የሆኑ ተዋናዮች በጣይቱ ሆቴል ተሰብስበው ከሳቢሳ ፊልምስ፣ ከአዲካና 

ቤሌማና ከቴዎድሮስ ተወካዮች ጋር ተወያይተዋል፡፡  

 

በዕለቱ ካነሷቸው ቅያሜዎች መካከል የዕውቅና ሰርቲፊኬት በሕዝብ ፊት ሊሰጠን ይገባ ነበር የሚል ይገኝበታል፡፡ ተወካዮቹ 

ከተዋናዮቹ ጋር ባካሔዱት ውይይት ሌላ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ሰርተፊኬታቸው እንደሚሰጣቸው ስምምነት ላይ ደርሰዋል፡፡ 250 

ተዋናዮች የተሳተፉበት የጥቁር ሰው ሙዚቃ አልበም 400 ሺሕ ብር የሚጠጋ ገንዘብ ወጥቶበታል፡፡ ገንዘቡን አዲካ ለሳቢሳ 

ፊልምስ ከፍሎ ነው ክሊፑን ያሠራው፡፡ ለነዚህ ተዋናዮች ክፍያ የሚፈጽመው ሳቢሳ ነው፡፡ ለነዚህ ተዋናዮች በቅርብ ሰርተፊኬትና 

የተሳተፉበት የሙዚቃ ክሊፕ ሲዲ ይሰጣቸዋል ተብሏል፡፡ በዕለቱ የቴዎድሮስን ሁለት ሙዚቃዎች አጥንቶ ለመዝፈን የተዘጋጀው 

መኖር ባንድ ዝግጅቱን ባለማቅረቡ አባላቱ መበሳጨታቸው ተነግሯል፡፡ 

 

አለመግባባትን ምን አመጣው? 

የሪፖርተር ምንጮች እንደሚገልጹት ቀደም ሲል በአዲካና በቴዎድሮስ መካከል ተከሥቶ ለነበረው አለመግባባት ማብረጃው 

ቴዎድሮስ በሽማግሌ ፊት በአደባባይ ይቅርታ እንደሚጠይቅ መግባባት ላይ በመደረሱ ነው፡፡ የዕለቱ የመድረክ አስተዋዋቂ ረዳት 

ፕሮፌሰር ተስፋዬ ስለተፈጠረው አለመግባባት ጠቆም አድርገው፣ በዚህ ላይ ቴዲ እንዲናገር እድል ሰጥተውታል፡፡ በዚህ ላይ ረዘም 

ያለና ስብከት የተሞላበት ንግግር አድርጓል፡፡ እነ አዲካ የሚጠብቋት የአደባባይ ይቅርታ በቴዎድሮስ ረዥም ንግግር ውስጥ 

ተሰውራለች፡፡ አዲሱ የቴዎድሮስ ሥራ አስኪያጅ አቶ ዘካሪያስ ጌታቸው ስለ ይቅርታ ጉዳይ እንደማያውቁ ገልጸው፣ ለተዋናዮቹ 

ሰርተፊኬት ያልተሰጣቸው ከፕሮግራም መዛባት አንፃር ነው ብለዋል፡፡ ‹‹ሰርተፊኬቱ ተዘጋጅቶ ነበር›› ሲሉ አቶ ዘካሪያስ የሰዓት 

መጣበብን እንደምክንያት ያነሣሉ፡፡ 

 

ፕሮግራሙ በአንድ ሰዓት ከ48 ደቂቃ ዘግይቶ ነው የተጀመረው፡፡ የፕሮግራሙ መዘግየት ከኋላ ያሉ ፕሮግራሞች እንዲታጠፉ 

ሊያደርግ ቢቻልም ባለ ሰርተፊኬቶቹ ግን ሆነ ተብሎ ነው ይላሉ፡፡ የፕሮግራሙ ታዳሚዎች ከሰዓት መዘግየት ውጭ በዕለቱ 

ደስተኞች እንደነበሩ ተመልክቷል፡፡ አቶ ዘካሪያስ እንደገለጹት፣ ፕሮግራሙ በዋነኛነት አፄ ምኒልክን ማክበር ነው፡፡ አርበኞችን 

ማወደስ ነው፡፡ 

ለዚህ ጽሑፍ ውድነህ ዘነበ አስተዋጽዖ አድርጓል፡፡ 

 


