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ተስፋዬ በሰሞኑ ጽሁፎቹ መነጋገሪያ ሆኗሌ። ጽሁፎቹን አነበብኩ። የተስፋዬን ጽሁፍ ሳያነብ የሚያሌፍ ያሇ አይመስሇኝም። አሁን አሁን፣ 

በተሇይም ካገር ከወጣ በኋሊ የሚጽፋቸው አብዛኛዎቹ እውነትነት ቢኖርባቸውም፣ በርካታ ጉዲዮች ሊይ በግሌጽ መናገር ሳይችሌ 

እስካሁን አሇ። በተረፈ ጽሁፎቹ በቋንቋ እየሰሊ የሄዯ ጸሃፊነቱን ይመሰክራለ። ተስፋዬ የአጻጻፍ ስሌቱ ውብ ነው። የግሌ ሃብቱ ነው። 

(አጫጭር አረፍተነገሮችን መጠቀሙ ከበአለ ግርማ የተማረው የሚመስሌ ከመሆኑ በቀር [ይህን ራሱም ተናግሯሌ ሌበሌ?])። እኔ 

‚እንዯወረዯ‛ ነው የምሇው የተስፋዬን ጽሁፍ። ዘይት ሲፈስ አይተህ ታውቅ ከሆነ እንዱያ ነው። ይወርዴሇታሌ። የአጻጻፍ ስሌቱን 

እንዯቀናሁበት አሇሁ። በመቶዎች የሚቆጠሩ የተሇያዩ  ቁርጥራጭ ሃሳቦቹን እንዳት እንዯሚያገናኛቸው (ይህ ሁለ አዴናቆቴ 
‚የጋዜጠኛው ማስታወሻ‛ን እያሰብኩ ነው፣ ሁሇተኛውን መጽሃፉን አሊነበብኩም) ... የተሇያዩ ቁርጥራጭ ታሪኮችን እያንሰሊሰሌኩ 

እንዯሱ የመጻፍ ችልታ ቢኖረኝ፣ ስንት እና ስንት ታሊሊቅ ሃሳብ በውስጤ ያሇኝ ይመስሇኛሌ። ማንስ የላሇው አሇ? ‚እያንዲንደ ሰው 

በሌቡ ውስጥ አንዴ የሚጻፍ ታሪክ አሇው‛ ያሇው በዓለ ግርማ ነበር? ...‚የጋዜጠኛው ማስታወሻ‛ን ባንዴ ቀንና ላት (24 ሰአት) 

ጨርሸዋሇሁ። 

አንደ የሰሞኑ ጽሁፉ (‚የአሇማየሁ እህት‛) ሳሉምቢኒን ይጠቅሳሌ። የጳውልስ ኞኞንም መጽሃፍ ከስሩ አስፍሯሌ--ከመጽሃፉ ርእስና ገጽ 

ጋር። በታሪክ-ቀመስ የፈጠራ ስራ ውስጥ፣ ዯራሲ የባሇታሪኮቹን ዯግም ሆነ ክፉ ስራ የሚያይበት ማእዘን ትሌቅ ሚና ይጫወታሌ። ታሪኩ 

እውነት ቢሆንም እንኳን (‚እውነት አይዯሇም‛ ብሇው እየሞገቱት ያለ አለ። እውነት አሊቸው። ምክንያቱም በአንዴ የታሪክ ጉዲይ ወይም 
በባሇታሪክ ታሪክ ሊይ በተሇያዩ ጸሃፍት የተሇያዩ ጽሁፎች ሉወጡ ይችሊለ። ታሪክ ዯግሞ ሇዚህ የተመቸ ይመስሊሌ።) በተሇይም ኢትዮጵያ 

እንዱህ ፈታኝ በሆነ አጣብቂኝ ውስጥ ባሇችበት ወቅት፣ የአገሪቱን ግዛት እና ዲር ዴንበር በማስከበር ረገዴ አሇማቀፍ እና ታሊቅ ታሪክ 

ያሊቸው መሪዎች ዴክመት ሊይ ማጠንጠኑ አሌተመቸኝም። አሇዚያ ግን መብቱ ነው። እሌፍም ሲሌ ዯራሲ ሲጽፍ እገላን ‚ይመቸዋሌ?‛ 

‚አይመቸውም?‛ ብል አይዯሇም። ይጽፋሌ። በቃ። ያሜሪካው ቢሌ ክሉንተንን ብቃት ባሇው መሪነታቸው አሁን ዴረስ ሊለ መሪዎች 

ምሳላ ሇመሆን ስሇመቻሊቸው የሚጽፉ ዯራሲያን እና ጋዜጠኞች የመኖራቸውን ያህሌ፣ ከሞኒካ ልዊንስኪ ጋር አሊቸው የተባሇውን 

የውስሌትና ታሪክ እያነሱ አሁን ዴረስ በካርቱን (cartoon) ስእልች እና መሰሌ የፈጠራ ስራዎች እና ጽሁፎች የሚያብጠሇጥሎቸው ሰዎች 

አለ። ያንዴን ታዋቂ ሰው ታሪክ ዯራሲው የሚያይበት ማእዘን ነው የሚወስነው። የተስፋዬ ሁሇቱም ጽሁፎች የሚኒሉክ እና የጣይቱ 

እንከኖች ሊይ ያተኮሩ ናቸው።  

ልሬት ጸጋዬ ገ/መዴህን ‚ጴጥሮስ ያችን ሰአት‛ እና የላልቹንም የቀዴሞ መሪዎች እውነተኛ ታሪክ በተውኔት መሌክ ሇመዴረክ ሲጽፈው፣ 

ምናባዊ  የሆኑ ዴርጊቶችን እና ሁነቶችን ጨምሮበታሌ። እንዱያም ሆኖ፣ ግን በገንቢ መሌኩ ነው። ከብሄራዊ፣ ሞራሊዊ እና ‚emotional‛ 

እሴቱ (value?) አኳያ ገንቢ ነው። ተስፋዬም ታሪክን መሰረት አዴርጎ፣ ያሌነበረበትን የዛሬ መቶ ምንትስ አመት የሆነውን ታሪክ ‚ምናባዊ‛ 

እይታውንም አክል ቢጽፍሌን ስህተቱ አይታየኝም። ችግሩ ያሇው በአፍራሽ መሌኩ መጠቀሙ ነው። በቅርቡ ዲኛቸው ቢያዴግሌኝ፦  

‚... የፖሇቲካውን አቅጣጫ የሚቀርጸው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስነሌቦናዊ ትስስር ነው። ይህንን በማጎሌበት፣ ከዴክመታችን 
ይሌቅ ጥንካሬያችንን የሚገሌጹ፣ ከተሸናፊነት ይሌቅ አሸናፊነትን የሚያበስሩ ከክስና እርግማን ይሌቅ ሽሌማትና ምርቃትን 
የሚዘክሩ ነገሮችን ብንሰራ …..  እንዯተፈሇገው ኢትዮጵያ መሞት ሳይሆን ኢትዮጵያውያን ባለበት ሁለ ኢትዮጵያ እንዴትወዯስ 
ማዴረግ ይቻሇናሌ። ያኔ በመጥፎ ነገር የተሳቀቀው ሌባችንና አእምሮአችን በዯስታና በተስፋ በሳቅና በፍቅር ይሞሊሌ። ይህ... 
ነው Posititve thinking  እና Emotional Intelligence  እየተባሇ የሚነገረው። ሀዘን ሀዘንን፣ ክስ ክስን፣ ወቀሳ ወቀሳን 
ይወሌዲለ መጥፎነታቸው ዯግሞ እንዯ ተሊሊፊ መሆናቸው ነው። ዏየሩ በዚህ ከተሞሊ ሁለም ይታመማሌ። ....‛ በማሇት 

የጻፉትን ሇኔ እንዯተናገሩሌኝ እቆጥረዋሇሁ።  

የአጼውን እና የእቴጌ ጣይቱን ይህን ጎዯል ታሪካቸውን ጳውልስ ኞኞ እንዯጻፈው ተስፋዬ ነግሮናሌ። መሊው አሇምን ያስዯነቀ፣ በቅኝ 

አገዛዝ ስር ይማቅቁ ሇነበሩ የሶስተኛው አሇም አገር ህዝቦች ምሳላ የሆነ፣ የአረንጓዳ ቢጫ ቀይ ቀሇሞችን ቦታ እና ቅርጹን በመሇዋወጥ 

የአብዛኛው ቅኝ ተገዥ አገር ህዝቦች እንዯተስቦ እስኪቀባበለት ዴረስ...  ከጎሊ ታሊቅ ስራቸው ጋር ጽፎታሌ። ቁጥራቸው ቀሊሌ የማይባሌ 

የአፍሪካ እና ሊቲን አሜሪካ አገሮች ባንዱራቸው፣ ቅርጹና ቦታው ቢሇያይም፣ ሶስቱን ቀሇማት የያዘ የመሆኑ ምክንያት፣ የኢትዮጵያን 

የነጻነት ታሪክ፣ በተሇይም ከአዴዋው የሚኒሉክ ታሪክ ጋር ቁርኝት እንዲሇው ካሁን ቀዯም ማንበቤን አስታውሳሇሁ። ይህን እውነታ 

የግንቦት ሰባቱ አቶ አንዲርጋቸው ጽጌም ባንዴ ቃሇ-ምሌሌስ ወቅት ሲናገሩ ሰምቻሇሁ። እዚህም ጥሩ መረጃ አሇ። 

ተስፋዬ በዚሁ ጽሁፉ፣ በሚኒሉክ እና አሌጣሽ ምሌሌስ ውስጥ፣ የፈጠራ ችልታውን በገንቢ መሌኩ ተጠቅሞበትም አሳይቶናሌ፦-    

          አሌጣሽ፡ ‚ጣይቱስ እንዳት ናት?‛ 

ሚኒሉክ፡ ‚አጋዤ ናት…‛ 

                                                            ገሊነው ክራር 
                                Gelanew-kirar@hotmail.com 

 

http://www.ethiomedia.com/broad/dangerous_plot_part_two.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia_flag


አሌጣሽ፡ ‚ሌጅ ባሇመውሇዷ ይሰማት ይሆን?‛ 

ሚኒሉክ፡ ‚ጣይቱ ብርቱ ናት። ስሇሌጅ ሳነሳባት 14 ሚሉዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ሌጃችን ነው ትሊሇች። አምሊክ ሌጅ 

ከሇከሊት…‛ 

በነካካ እጅህ ይህን አይነት ገንቢ የሆነ የፈጠራ ስራህን በመጠቀም፣ ስሇ ሃገር አንዴነት እና ስሇ ቀዯምት መሪዎቻችን ሇህዝብ ቅን አሳቢነትም 

ብዙ ጻፍሌን። የሚኒሉክ፣ የጣይቱ፣ የቴዎዴሮስን... መጥፎነት፣ የሃገሪቱን አንዴነት የመናደን ስራ እንዯሆነ የመሇስ አገዛዝ ‘የታሪክ ጸሃፊዎች’ 

እንቅሌፍ እስኪያጡ በርትተው እየሰሩበት ነው። እንዱህ መሰሌ አፍራሽ ይዘት ያሊቸውን መጽሃፍት የትምህርት ማጣቀሻ እስከማዴረግ 

ዯርሰዋሌ።  

ይህ የእቴጌ ጣይቱ ‚... 14 ሚሉየን የኢትዮጵያ ህዝብ ሌጃችን ነው..‛ አባባሌ ያስታወሰኝ ቢኖር ቦላ ጎዲና ሊይ የወዯቁት 11 ያሁኒቱን ቀዲማይ 

እመቤታችንን ሌጆች  ነው። ከጥቂት አመታት በፊት ከአንደ የመሇስ አገዛዝ ሌማታዊ ጋዜጠኛ ጋር ባዯረገችው ቃሇ-ምሌሌስ፤ ቀዲማይ እመቤት 

አዜብ እና ቤተሰቧ የመጨረሻ ዴሃ መሆናቸውን እና እንዱያውም ገንዘብ እንዯማትይዝ፣ ብትይዝም እንኳን ቦላ መንገዴ ዲር ሇወዯቁ 11 የጎዲና 

ሌጆች (ሌጆቿም ናቸው) እንዯምታዴሌ የተናገረችውን እዚህ ያዲምጡ። ያንዴ አገር ቀዲማይ እመቤት፣ እንዱህ ትንሽ ታስባሇች ብል ማን 

ያስባሌ? እመቤታችን ጉዯኛ ናት።... ከጋብቻ ውጭ ‚ተዯራቢ‛ ወንዴ  (‚ውሽማ‛ ብል መጥራት ነውር ሆኖባት ነው) መያዝ ‚... ሇሴቶች 

የተቀመጠ ጥሩ መብት ነው። ሴቷም መስረቅ ትችሊሇች ማሇት ነው‛ የምትሌ፣ ስሇሴቶች መብት እንዱህ የጠሇቅ እውቀት ያሊት ቀዲማይ 

እመቤት ማግኘት መታዯሌ ነው።  

ቸር ይግጠመን! 

http://www.youtube.com/watch?v=DsB3qKqVBms
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=kTi-qJJdVWg
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=kTi-qJJdVWg

