“እንዯገና” — በሕዲሴው ጎዲና

ታሪኩ ፈሇቀ (ከቀራንዮ)
“በህዲሴው ግዴብ ሊይ አተኩሮ በኢትዮጵያ
የተባሇ

ቴላቪዥን

የተሊሇፈው

‘እንዯገና’

ዘጋቢ ፊሌም፤ ኢትዮጵያዊያን በየዘመኑ ያስመዘገቧቸው አኩሪ ታሪካዊ ዴልች

ባሇቤት ቢሆኑም፤ በአሁኑ ዘመን
የምትታወቅ ሲሆን፤

ሀገራችን የዓሇም የዴህነትና የረሃብ ተምሳላት በመሆን

ትውሌደ ይህን አሳፋሪ የሀገራችንን ገጽታ የመቀየር ታሪካዊ ዕዲ

ያሇበት መሆኑን የሚያመሊክት ነው፡፡”
ይህ አባባሌ በቅርቡ

በአይጋ ፎረም ዴረ -ገጽ አንዴ ፀሏፊ “እንዯገና” በተሰኘው

ዘጋቢ ፊሌም ሊይ የሰጡት አስተያየት ነው፡፡ እርግጥም ይህ አስተያየት የፊሌሙን
ትክክሇኛ

ይዘት

የሚያመሊክት

ነው

በቀዯምት ታሪካቸው ያስመዘገቧቸው
የያኔውን የስሌጣኔና

ማሇት

ይቻሊሌ፡፡

አዎ!

ዘጋቢ

ፊሌሙ

አበው

አብነታዊ ታሪኮች መኖራቸውን ከማተት ባሻገር፣

የቀዯምትነት ዘመናችንን ያስታውሰናሌ፡፡ ይህ ትውሌዴም የያኔውን

ዘመን ታሪክ የኋሉት እያሰበ ፣ በህዲሴው ጉዞ በዓሇም ፊት

የሚታወቅበትን የዴህነትና

የረሃብ ተጠቃሽ ማንነቱን መቀየር እንዲሇበት የሚያስተምር ነው፡፡
ማንኛውም ኢትዮጵያዊ

አሁን ካሇበት “እሱነቱ”

ተብል አይታሰብም፡፡ የቀዯምት አበውንና

መሊቀቅና መሇወጥ አይፈሌግም

እመውን የስሌጣኔ ማንነት እየተመሇከተ፣

የሀገሩን የዴህነትና የኋሊ ቀርነት ግርድሽን በመቅዯዴ ወዯ አዱስ ማንነቱ ተቀይሮ
ሇመታዯስ

የማይፈሌግ ዜጋ አሇ ብል መገመትም የዋህነት

ማማ ሊይ የነበረች ሀገሬ፣ ዛሬ በእኔ ትውሌዴ
ትጠቀሳሇች?’ በሚሌ ቁጭትም፤ የነገ

ነው፡፡ ‘ትሊንት በስሌጣኔ

እንዯምን የረሃብ ተምሳላት

ሆና

“እሱነቱን” እውን ሇማዴረግ መታተሩ የግዴ መሆኑ

አይቀርም፡፡ ታዱያ ትውሌደ ይህን ሇመከወን የተመቻቸ ሁኔታ ያሻዋሌ፡፡
በአዱሲቷ ኢትዮጵያ ዯግሞ በሌማታዊውና በዳሞክራሲያዊው መንግስት አማካኝነት
እንዯገና ወዯ ነበርንበት የስሌጣኔ በር ሇመዝሇቅ
የኢትዮጵያ ህዲሴ

የሕዲሴ መንገዴ ተጀምሯሌ፡፡ ታሊቁ

ግዴብ ወዯዚህ በር የሚዯረገው ቁርጠኛ
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ጉዞ አንዴ ማሳያ ነው ማሇት

ይቻሊሌ፡፡ እናም ዘጋቢ ፊሌሙ በግሌጽ እንዲመሊከተው፤ ትውሌደ ወዯ ትናንት “እሱነቱ”
ሇመመሇስ ታሪካዊ

ሃሊፊነት አሇበት፡፡

እንግዱህ በ“እንዯገና” ፊሌም የቀረበው ታሊቅ

እና ሀገርን ወዯ ተሻሇ ህይወት

የመሇወጥ አዯራ ቁም ነገር ይኸው ነው፡፡ ሆኖም አንዲንዴ ኢትዮጵያዊያን የማይመስለ
“ኢትዮጵያዊያን” ‹ሇምን

እንዯገና

ወዯ ጥንታዊ የስሌጣኔ

እናዴጋሇን › ይሁን ወይም ላሊ ውለ
ሇፊሌሙ

ያሌተገባ

ሊይ ውኃ ሇመቸሇስ

ስያሜ

አይቀርም፡፡ ይሁንና
ጊዜ

ዴጋፍ

ሇዘሇዓሇም
ዘፈን

በማይታወቅ ምክንያት

በመስጠት፤ ታሪኩን

መሯሯጣቸው በእጅጉ

እርግጥ በማንኛውም

ማህበረሰብ

ማንነታችን

ሇመቀየር

አሳዛኝ

ተመሌሰን

አንዲንዴ ጋዜጦች

በተነሳው ትውሌዴ

ሞራሌ

ሆኖ አግኝቼዋሇሁ፡፡

ውስጥ ጨሇምተኞች

(Pesimists) መኖራቸው

እነዚህ “ጨሇምተኞች” ሀገራዊ ጥቅም በሆነ ጉዲይ ሊይ አብዛኛውን

የሚያሰሙ ናቸው፡፡ የእኛዎቹ ጉድች ግን

እንዱህ አይዯለም፡፡ ምኞታቸው

በምጽዋትና በተረጂነት እንዴኖር በመሆኑ፤ አንዴ ተግባር የእነርሱን የጨሇማ

እስካሳካ ዴረስ ፤በጥሊቻ

ታውረው

ከማሊዘን

ወዯ ኋሊ አይለም፡፡ ከዚህ

ማንነታቸው በመነሳትም “እንዯገና “ በተሰኘው ዘጋቢ ፊሌም ሊይ በየግሌ ሚዱያው
ያሌሇጠፉት የጽሐፍ ዓይነት አሇ ሇማሇት አይቻሌም፡፡
መቼም የዚህ
መሆኑ ቀርቶ፣
ጥያቄው

ሰው ነውና፤ ‘ሚዱያ የሀገር ሕዲሴ ማሳሇጫ

የዕዴገት መጎተቻ መሳሪያ

ወገኖች መፈንጫ
አዎ!

ጽሐፍ አንባቢ የሀገሬ

ሆኖ

ስሇምን ሌማትን የማይሹ

ይሆናሌ’ የሚሌ ጥያቄን በውስጡ ማንሳቱ የሚቀር

ማንነቱን

ሇማዯስና

ስሙን

ሇመቀየር ጽኑ ፍሊጎት

ጨሇምተኛ

አይመስሇኝም፡፡
ካሇው ሀገር ወዲዴ

ቀናዒ ዜጋ ህሉና ውስጥ አግባብነት አሇው፡፡
ይሁንና

ማህበራዊ ኃሊፊነት የማይሰማቸው አንዲንዴ

የሚያሊዝኑና መንግስትን ያጥሊለ
ህሌውና

የሚመስሊቸው አንዲንዴ ግሇሰቦች በነገው

በሀገሪቱ

ሊይ በማሴር ‘ሇምን እናዴጋሇን?’ እያለ ፤ፀረ - ኢትዮጵያ እኩይ ዓሊማቸውን

እያራመደ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ
አንቀጹ

የግሌ ሚዱያዎች ሊይ

ሰሞኑን ሇንባብ በበቃው

አዱስ አዴማስ

ጋዜጣ ከርዕሰ

ፊት ሇፊት በሚገኝ ቦታ ሊይ “ ’እንዯገና’ መብሰሌ የቀረው ዘጋቢ ፊሌም” በሚሌ

ርዕሰ በውሸት (በብዕር) ስም የቀረበ ‘አንባቢ ሊከሌን’
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ዓይነት ዘገባ ተጠቃሽ ነው፡፡

በቅዴሚያ

በዩሏንስ ሰ. አሉያም በርዕሰ አንቀጽ ፀሏፊው

አውጥቶ ወዯ ሚናገረው

ዯብዲቤ ተብዬ

ከመዝሇቄ በፊት፤

መጠናቀሩን አፍ

ከርዕሰ አንቀፁ ፊት ሇፊት

ስሇሚገኘው የጋዜጣው ክፍሌ (Op-ed Section) ጽሐፎች ጥቂት ሇማሇት ወዯዴኩ፡፡ ይህ
ክፍሌ አሌፎ፣ አሌፎ የጋዜጣው እውነተኛ ርዕሰ አንቀጽ ሲመስሌ፤ ብዙውን

ጊዜ ግን

ከርዕሰ አንቀጹ የተረፉ ቅንጭብጫቢ “ጥሊቻዎች” የሚዘረግፉበት ቦታ ነው፡፡
ምናሌባትም በቦታው ሊይ የሚሰፍሩትና ተሊኩሌን የሚባለት “ዘገባዎች” ከርዕሰ
አንቀጹ ጋር ያሊቸው ሌዩነት

ምንም ሉባሌ የሚችሌ ነው፡፡ በአጭር ቋንቋ በዚህ ክፍሌ

ሊይ

በግጥምም

የሚሰፍሩት

“ጽሐፎች”

ይሁን

በአስተያየት

መሌክ

ይቅረቡ

ዋናው

መመዘኛቸው “ምን ያህሌ የርዕሰ አንቀጹ ዯቀ - መዝሙር ሆነዋሌ?” እየተባለ የሚሰዯሩ
ይመስሊሌ፡፡ እናም ይህ ቦታ በጋዜጣው ውስጥ የሚገኙ ጥቂት “ጨሇምተኞች”

መጋሇቢያ

ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡
እንግዱህ በዚህ ክፍሌ ነው - “እንዯገና” የተሰኘው

ዘጋቢ ፊሌም በእነዚህ ወገኖች

“ህንጻ ስሊሴ” በሚሌ የብዕር ስም የተብጠሇጠሇው፡፡ የዚህ ጽሐፍ አቅራቢ ‘ሇምን ፊሌሙን
አወገዙት?‘

የሚሌ ያሌበሰሇ ተራ ሙግት ውስጥ ሇመግባት ፍሊጎት የሇኝም፡፡ ምክንያቱም

ዜጋም ሆነ ጋዜጠኛ ባሻው ጉይ ሊይ የመሰሇውን አስተያየት

የመስጠት

መብት እንዲሇው ስሇምነገዘብ ነው፡፡ ይሁንና

መነሻና

ዘጋቢ

‘የውግዘቱ’

ፊሌሙ መብሰሌ ቀርቶት ነው ወይስ ከጭፍን

ሃቅ አኳያ

መመሌከቱ፤

ህገ - መንግስታዊ
ትክክሇኛነት ‹እውን

የጥሊቻ ስሜት የመነጨ ?› ከሚሌ

የጨሇማው ዘማሪ የሆኑ “ፀሏፍት”

ትብዬዎችን ፀረ - ሀገራዊ

ወሌጋዲ እሳቤን የአዯባባይ ፀሏይ እንዱሞቀው ያዯርጋሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡
እስቲ በመጀመሪያ ከርዕሱ እንነሳ፡፡ አንዴ ዘጋቢ ፊሌም “ በስሎሌ” ወይም
“አሌበሰሇም”

የሚሌ ስያሜ የሚሰጠው ስክሪፕቱ (ጽሐፉ) ከሚያነሳቸው ወሳኝ ጭብጦች

እንዱሁም ከቀረጻ
ዓይነቶች ቢኖሩም፤

ቴክኒኮች አኳያ መሆኑ ይታመናሌ፡፡ እርግጥ በርካታ የዘጋቢ ፊሌም
በሁለም ዓይነቶች ውስጥ ግን ቀዲሚ ስፍራውን የሚይዘው ፊሌሙ

የሚያስተሊሌፈው መሌዕክት (ጭብጥ) ነው፡፡ የቀረጻው

አግባቦችም መሌዕክቱን በማጉሊት

ረገዴ የበኩሊቸውን ሚና ይጫወታለ፡፡ የአዱስ አዴማሱ “ጨሇምተኛ”
ግን፤ ይህን መሰረታዊ ጉዲይ ጭራሹንም ሰምተው የሚያውቁ አይዯለም፡፡
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አስተያየት ሰጪ

እርግጥ በማንኛውም የጋዜጠኝነት ስራ ውስጥ “ሙለ ሇሙለ ትክክሇኛነት” የሚባሌ
ነገር ሊይጠበቅ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ፊሌሙ ቀዯም ሲሌ ከጠቀስኳቸው መሰረታዊ ጉዲዮች
አንጻር ተገቢውን መሌዕክት ያስተሊሇፈ ነው፡፡ “እንዯገና “ የተሰኘው ዘጋቢ ፊሌም
የትሊንት ማንነታችንን ታሪክ እያጣቀሰ፣ የነገ “ሰውነታችንን” ሇመተንበይ

የሞከረና አዱሱ

ትውሌዴም ቀዲሚውን የሀገራችንን የስሌጣኔ ተጠቃሽነት ዲግም የማምጣት የታሪክ ባሇ ዕዲ
ጭብጥን

የያዘ

ነው፡፡

ጭብጡን

ሇማጉሊት

የተጠቀመባቸው

የቀረጻ

ዘዳዎችም

የተዋጣሇት

የሚባሌ ሇመሆኑ ከሙያ አንጻር መናገር ይቻሊሌ፡፡ይሁንና በጋዜጣው የጥሊቻ

ዜመኞች ፊሌሙ “መብሰሌ የቀረው” የሚሌ ርዕስ ሇምን እንዯተሰጠው ሇማንም ግሌጽ
ግሌፅ ሉሆን አይችሌም፡፡
አንዴ “ፀሏፊ ነኝ” ባይ ስሇሚፅፈው ጉዲይ ዕውቀት ከላሇው ጠይቆ መረዲት
ይኖርበታሌ፡፡ ተከዴኖ እሳት ሊይ እንዯተጣዯ ብረት ዴስት ውስጡ

በጥሊቻ

ስሜት

ስሇታፈነ ብቻ፤ ዯስ ያሇውን

ነገር ሁለ በመገንፈሌ መወርወር ያሇበት አይመስሇኝም፡፡

እውነታን

ዴንበሩ መንግስትን ሇማጥሊሊት ሲባሌ በዘፈቀዯ የሚገሇጹ

ሳያውቁ በእውር

አባባልች ትዝብት ሊይ የሚጥለ ከመሆናቸውም ባሻገር፣ ተዓማኒነትንም የሚያሳጡ ናቸው፡
፡
ሇመሆኑ ሇአዱስ አዴማሳውያን
ጩኸት

እያንዲንደ ዘገባ

የጥሊቻ

ካሌታከሇበት በስተቀር “መብሰሌ ይቀረዋሌ” ማሇት ነውን? - ዲሩ ግን፤

በማንኛውም
(ያሌበሰሇ)

“ጥሊሸት ቀቢዎች”

ሙያ ውስጥ አንዴ ነገር የተዋጣሇት (የበሰሇ) አሉያም ያሌተዋጣሇት
ሇመባሌ፤ ሙያው ከሚጠይቀው መሇኪያ አኳያ የሚመዘን መሆኑን መገንዘብ

በዯፈናው ከመዘሊበዴ እንዯሚያዴን እነዚህ ወገኖች ማወቅ ያሇባቸው ይመስሇኛሌ፡፡
መቼም አንዴን ጉዲይ በቀናነት መመሌከት የማይወዴ

ግሇሰብ፤ ምንም ዓይነት በጎ

ነገር ቢመሇከት በውስጡ የሚርመስመሰው ስሜት “እርሱነቱን” የሚያሳብቅ ነው፡፡ ዘጋቢ
ፊሌሙን “መብሰሌ የቀረው” ያለት ሰውዬም የዚሁ እውነታ ሁነኛ መገሇጫ ናቸው፡፡
በጽሐፋቸው መግቢያ አካባቢ “… እያየሁት አዘንኩ፡፡ … እያዘንኩ አየሁት”

በማሇት

አስገራሚውን የዯፈና ማውገዝ የፖሇቲካ ሊንቲካቸውን ሉገጥሙብን ሞክረዋሌ፡፡
ታዱያ ይህን

አባባሌ

ስመሇከት

‘ምናሌባት

ይህን

የጥሊቻ

የስንኝ

የቋጠረው ገጣሚ ይሆን እንዳ ?› ማሇቴ ግን አሌቀረም፡፡ ግና “ፀሏፊው”
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እንጉርጉሮ

ገጣሚ

ይሁን

ላሊ፤

ቁም ነገሩ ፅሐፉ ገና ከጅምሩ ፊሌሙን በጨሇማ ጃኖ ተጀቡኖ ሇማየት የፈሇገ

በመሆኑ የግሇሰቡን ማንነት ዝማሜ በገሃዴ ከማስረዲቱ ሊይ ነው፡፡ እርግጥም “ፀሏፊው”
በፀረ

-

ሀገር

አፍራሽ

ተሌዕኮ

ሊይ

የተሰሇፉ

ስሇመሆናቸው

ቀጣዩን

ዘሇሊ

ሏረግ

ጽሐፋቸውን መመሌከቱ በቂ ምሊሽ የሚሰጥ ይመስሇኛሌ፡፡
የጨሇማው አንጎራጓሪ ሰውዬ “የዘጋቢ ፊሌሙ
የትናንት ማንነታችንን

ጭብጥ ህዲሴውን ከማብሰር ዘል፤

ያሳየ ነበር ማሇት ይቸግራሌ…፡፡” ይሊለ። ግና ‹እንዳት?›

ሇሚሇው ጥያቄ ግሇሰቡ ምሊሽ የሊቸውም፡፡ ምክንያቱም አስተያየቱ የቀረበው ስሜትን
እንጂ ዕውቀትን ተመርኩዞ ባሇመሆኑ ነው፡፡ ይህ የግሇሰቡ

አባባሌ ጭብጥ ወይም

ማዕከሊዊ ሃሳብ (Cetnteral idea) እየተባሇ ስሇሚጠራው ጉዲይ ምንም ነገር የማያውቁ
ከመሆኑም በሊይ፤ ‘ፊሌሙ ማሳየት ያሇበት ስሇ ትናንት እንጂ ሇምን ዛሬ መንግስት
ስሇሚያከናውናቸው በጎ ነገሮች ያነሳሌ?’ የሚሌ አንዴምታ ያሇው “ቀሺም” የማጥሊሊት
አመክንዩ ከመሆን የዘሇሇ አይዯሇም፡፡
ቀዯም

ሲሌ

ሇመጥቀስ

እንዯሞከረኩት፤

“እኛነታችንን” ሇማምጣት፣ የዛሬው ትውሌዴ
እየፈሰሰ ማንነታችንን
ዓይነቱ ማዕከሊዊ

የዘጋቢ

ፊሌሙ

ጭብጥ

በተቀዯዯሇት ምቹ የህዲሴ

የትናንት

ቦይ እንዯ ጅረት

የመቀየር ኃሊፊነት እንዲሇበት የሚያመሊክት ነው፡፡ በእንዱህ

ሃሳብ ይዘት አሰራር ውስጥ፤ ተመራጩ

አካሄዴ የትናንት ማንነትን በቂ

በሆነ መሌክ በማሳየት፣ ተፈሊጊውና አሁን መሆን ያሇበትን ትዕይንት ማጉሊት ዯግሞ
መሌዕክቱ ግቡን እንዱመታ ያዯርጋሌ፡፡
ፊሌሙ ገቢራዊ
ስሇ ፊሌም አሰራር

ያዯረገውም ይህንን በመስኩ ምሁራን
ምንም ዓይነት

ግንዛቤ

የሚመከር አካሄዴን ነው፡፡

ሳይኖራቸው በዯመ - ነፍስ

ተቃርኖ

ታውረው ወረቀትና ቀሇም ስሊሊቸው ብቻ የሇቀሇቁት “የጨሇማው ሰው”፤ይህን ነባራዊ ሃቅ
እንዯ ትምህርት መውሰዴ ይኖርባቸዋሌ ባይ ነኝ፡፡
ዲሩ
አይመጥንም”

ግን

ግሇሰቡ

በዚሁ

ጽሐፋቸው

ሊይ

“…ፊሌሙ

ሊወቀና

ሇነቃ

ሰው

እስከማሇት የዯረሱ አሊዋቂ በመሆናቸው “ሚጢጢ” ዕውቀታቸውን ሇማዯስ

የሚፈሌጉ አይመስለም፡፡ በተራ የሰሊምታ

ዯብዲቤ ሊይ በግሌጽ የሚታወቅ “ጭብጥ”

የሚባሌ ፍሬ ነገርን መረዲት የተሳናቸው ፀሏፊ

ተብዬው ፣ በምን ዓይነት የዕውቀት ስላት

“ያወቁና የነቁ “ እንዯሆኑ ሇዚህ ጽሐፍ አቅራቢ ግሌጽ ባይሆንም፤ ከአባባሊቸው ግን አንዴ
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እውነታን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይኸውም የተቃውሞው ጎራ አታሞ ዯሊቂ ሆኖ በስሜት
እየተነዲ በሀገርና በህዝብ ጥቅም ሊይ ሳይቀር በጥሊቻ የሚያቀነቅን ሰው፣ ‘ከእኔ ወዱያ
ሊሳር አዋቂ’

ባይ መሆኑን

ነው፡፡

ይሁን እንጂ፤ “ሇጥሩ ዕቃ ማስታወቂያ አያስፈሌገውም” እንዯሚባሇው፣ የግሇሰቡ
አገሊሇጽ ሇራስ የተሰጠ ምስክርነት ከመሆን ባሇፈ አሊዋቂነትን አስቀዴሞ በመከሊከሌ ሊይ
ያተኮረ ትንሽዬ “ትወና “ መሆኑ ነው፡፡ ሆኖም በሰውዬው ዕውቀት አጠርነት የተገነቡት
ቃሊት እንዯ ባድ ገረወይና እየተንኳኩ የአንባቢያቸውን
ምች” የመታቸው

ጆሮ ከማዯንቆር ውጪ “ሙያዊ

መሆናቸውን የሚሸሽጉ አይዯለም - ማን ነበር ‘አፍ ሲከፈት ጭንቅሊት

ይታያሌ’ ያሇው? …
ታዱያ እዚህ ሊይ አንዴ ታሊቅ እውነትን ማንሳት የግዴ ይሇኛሌ፡፡ይኸውም ምንም
እንኳን ግሇሰቡ “… ፊሌሙ ሇምን አሁን ያሇው መንግስት ያከናወናቸውን በጎ ተግባር
ያወሳሌ?“

የሚሌ

አንዴምታ

ያሇው

ፍጹማዊ

የኢፌዳሪ መንግስት ግን ሀገሪቱን “ሕዲሴ”

ጥሊቻቸውን

ሇማንጸባረቅ

ቢሞክሩም፤

በተሰኘ ፈጣን የዕዴገት እመርታ ባቡር ውስጥ

ማስገባቱን ነው፡፡ አዎ! እርሳቸው ያሻቸውን ቢዯሰኩሩም፣ ሌማታዊው መንግስት ከህዝቡ
ጋር ተቀናጅቶ የሀገሪቱን ሕዲሴ ሇማረጋገጥ ዯፋ ቀና እያሇ ነው፡፡
ይህ ዓሇም ያወቀው ሃቅ ነው - ሰውዬው ሇማየት ቢፈሌጉም፣ ባይፈሌጉም፡፡
እርሳቸው የሀገሪቱ የሕዲሴ ጅማሮ በ “እንዯገና”
ሊይ አንበሳ ሆነው ‘ያዙኝ፣ ሌቀቁኝ”

ፊሌም ሊይ በመነገሩ ምክንያት የወረቀት

ስሊለ የሚቀየርና የሚተው አይዯሇም፡፡ እናም ጥሊቻን

በምርኩዝነት በመጠቀም በሚነዛ የማዯናገሪያ ጩኸት
መሰረዝና መዯሇዝ የማይቻሌ መሆኑን

መገንዘቡ

ተጨባጭ ተግባራዊ ዕውነታን
ቢያንስ የአሊዋቂነት ግርድሽን

እንዯሚገፍ ማወቅ ይገባሌ፡፡
ግሇሰቡ የማያውቁትን ነገር “አራምባና ቆቦ” እየረገጡ በዘጋቢ ፊሌሙ ዙሪያ
የሰጡት አስተያየት በእጅጉ አስገራሚ ነው፡፡ ሰውዬው ቀዯም ሲሌ ከጠቀስኩት
ወዱያ …”

“ ከእኔ

ጨሇምተኛ እሳቤያቸው እንዱሁም ከ”ጭብጥ” አሊዋቂነታቸው በዘሇሇ፤

ዘጋቢ ፊሌም አሰራር እንጥፍጣፊ

ስሇ

ዕውቀት የሊቸውም፡፡ ‹እኔ የማውቃቸው ሰዎች እያለ

እንዳት አትላት ኃይላ ገብረስሊሴ ስሇ ሀገሩ አስተያየት ይሰጣሌ?› የሚሌ የዯነዘዘ
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ሃሳባቸውን “ፊሌሙ

መብሰሌ ይቀረዋሌ” ሇሚሌ ማስረጃ አሌቦ ንትረካቸው በማጀቢያነት

ተጠቅመውበታሌ፡፡
ግሇሰቡ “ዝም አይነቅዝም”

የሚሇውን ሀገራዊ ብሂሌ የሚያውቁት አይመስለም፡፡

ይህ ይትብሃሌ አንዴ ሰው በማያውቀው ጉዲይ አስተያየት ከሚሰጥ ቢያንስ “ዝም” ማሇት
ይጠቀመዋሌ የሚሌ ትርጓሜ
ከዚህ ተቀባይነት
ገብረስሊሴ

ስሇ

ያሇው ቢሆንም፤ የጥሊቻ አንጎራጓሪ አዝማሪው

ታንኳ ግን

ካሇው አባባሌ በተቃራኒው የሚቀዝፍ ነው፡፡ በመሆኑም ‘አትላት ኃይላ
ሀገሩ

ሇምን

አስተያየት

አመሇካከትን የሙጥኝ ያሇው ታንኳ
፡ አንዯኛው የዘጋቢ ፊሌም

አሰራርን

ይሰጣሌ?’

የሚሇው

የግሇሰቡ

የአግዴሞሽ

ቀዘፋ፤ ከሁሇት አሊዋቂነት ስህተቶች የመነጨ
ካሇማወቅ ሲሆን፤

ነው፡

ሁሇተኛው ዯግሞ በሙያው ሊይ

ሊሇው ዓሇም አቀፋዊ አካሄዴ ባይተዋር መሆን ነው፡፡
በቅዴሚያ በአንዴ ዘጋቢ ፊሌም የሥራ ሂዯት ውስጥ ‘ሉጠየቅ የሚገባው ሰው
ማነው?’ የሚሌ ጥያቄ ፊሌሙን ሇማዘጋጀት በሚዯረገው ጥናት ውስጥ የሚመሇስ መሆኑን
መገንዘብ ያሻሌ፡፡ ተጠያቂዎቹ
ነው፡፡ ዯጋግሜ

ግሇሰቦች የሚመረጡትም የጭብጡን ግብ ከማሳካት አኳያ

እንዯገሇጽኩት የጭብጡ

ማንነታችንን ዛሬ ሊይ በተጀመረው
የሕዲሴው

ማዕከሊዊ መሌዕክት፤ የትናንት የስሌጣኔ

የህዲሴ ጎዲና እናምጣው የሚሌ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር

ተዋንያን ስሇ ሀገራቸው የሚሰማቸውን ስሜት

በማጉሊት መጠየቁ

ተገቢነቱ

አጠያያቂ አይሆንም፡፡
ግቡ የሀገራችንን
አይዯሇም፡፡

ያሇፉ ዘመናትን የስሌጣኔ

በመሆኑም

የኪነ - ህንፃ ባሇሙያዎች

ይኖርባቸዋሌ የሚሌ አመክንዮ
ጠቅሶ፣

በቁጭት

ታሪክንና ሥነ - ህንጻን

ማስተዋወቅ

የግዴ አስተያየት መስጠት

ሉመጣ አይችሌም፡፡የፊሌሙ ግብ የትሊንት ስሌጣኔያችንን

ሇዛሬው ህዲሴያችን ይበሌጥ እንዴነሳሳ የሚያዯርግ

በመሆኑ፤

የማንኛውንም ዜጋ ቀናዒ አስተያየት በግብዓትነት ሉያዝ ይችሊሌ፡፡
በዘጋቢ

ፊሌሙ

የተካተቱም ከዚህ እሳቤ
የህዲሴው

ሊይ

ኃይላ

ሆኑ

ላልች

አስተያየት

በመነሳት ይመስሇኛሌ፡፡ ስሇሆነም አትላት ኃይላ

ተዋንያን ስሇ ሀገራቸው

የሇውም - በጥሊቻ ታውሮ

ገብረስሊሴም

ፀጉር

ኪነ - ህንጻ ውበት ቢናገሩ

ይሁኑ ላልች

ምንም ዓይነት

ሇመሰንጠቅ ካሌተፈሇገ በስተቀር፡፡
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ሰጪዎች
ችግር

በዓሇም አቀፍ ዯረጃ በሚሰሩ ዘጋቢ ፊሌሞች ውስጥም፤ እንዯ አትላት ኃይላ
ገብረስሊሴ

ዓይነት

ተዋቂ

ሰዎችን (Celebrities) ስሇ ሀገራቸው ከባቢያዊና ተጨባጭ

ሁኔታዎች እንዱናገሩ ማዴረግ የተሇመዯ አሰራር ነው፡፡ እውነታው ይህ ሆኖ ሳሇ፤ አትላት
ኃይላ ገብረስሊሴ ስሇ ሀገሩ መናገሩ አዱሱ ነገር ምን ስሇሆነ ነው ፀሏፊ ተብዬውን እንዱህ
ያንጨረጨራቸው?
እርግጥ ጀግናው

አትላት የትናንት ኪነ - ህንጻ ጥበባችንን በማውሳት፣ ዛሬ ግን

ከሀገር ሲወጣ “ ከኢትዮጵያ ነኝ” ማሇቱ ይከብዲሌ ብሎሌ፡፡ ይህ አባባለም በአሁኑ
ትውሌዴ

ሊይ

ቁጭትን

በመፍጠር፤

በሕዲሴው

ጎዲና

ይበሌጥ

ሇሌማት

እንዱነሳሳ

የሚያዯርግ ነው፡፡ በዚህም በመዝገብ ቃሊት ሊይ የሰፈረውና የማንነታችን መገሇጫ እስከ
መሆን የዯረሱት ዴህነትና ረሃብ ጓዛቸውን ጠቅሌሇው ከሀገራችን መውጣታቸው ጥርጥር
የሇውም፡፡
እንዯ እውነቱ ከሆነ ግን፤ የአዱስ አዴማሱ “ፀሏፊ” አትላቱን ‹ሇምን ይናገራሌ?›
ማሇታቸው እንዯ ማንኛውም ጭፍን ተቃዋሚ ‘መንግስትን አጥሊሊሁ’ ብሇው አስበው ከሆነ
የተሳሳቱ መሆናቸውን ማወቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ምክንያቱም ግሇሰቡ በተጠናወታቸው ፀረ ሀገር አስተሳሰብ ሳቢያ ‘ሇምን እንዯገና እናዴጋሇን? ፣ ሇምን ዴህነትና ረሃብ ከሀገራችን
እንዱወጡ እናዯርጋሇን?’ የሚሌ አሳፋሪ አጀንዲን እያራመደ

በመሆናቸው

ነው፡፡

እንዱህ ዓይነቱ የፓርቲ ተቃዋሚነትንና የሀገርን ስር ነቀሌ የሇውጥ እመርታን
የማይሇይ እንዱሁም ህዝብን ሇዘሇዓሇሙ በተመጽዋችነት መዝገብ ሊይ ሇመመሌከት የሚሻ
ፀረ - ሌማት ሰው “ኢትዮጵያዊ ነው “ ብል ሇመናገር አያስዯፍርም— ሇፀረ- ኢትዮጵያ
ኃይልች ተሊሊኪ ሆኖ የሚሰራ “ባንዲ” እንጂ፡፡
ያም ሆነ ይህ ግን፤ “እንዯገና” ፊሌም ግሇሰቡ እንዯጠቀሱት የተዛባ አስተያየት
ሳይሆን፤ በጥሩ ሁኔታ የተዘጋጀና አሁን ያሇውን ትውሌዴ ሇህዲሴው ስኬት የበኩለን ዴርሻ
እንዱያበረክት የሚያዯርግ በጣም ጥሩ አስተማሪ መሆኑን ከሊይ ከጠቀስኳቸው አብነታዊ
አስረጅዎች መገንዘብ አያዲግትም፡፡
በመሆኑም የግሇሰቡ መረን የሇቀቀ ‘ሇምን እናዴጋሇን፣ ስሇምንስ

እንታዯሳሇን?’

ተቃውሞ ከጽሌመታዊ ዕይታ የሚመነጭ በመሆኑ በማንኛውም ሀገር ወዲዴ ዜጋ ዘንዴ
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ተቀባይነት

የሇውም፡፡

ጥቂት

የጨሇማ

ውስጥ

ዲንኪረኞች

ያሻቸውን

ቢሇፍፉም፤

ማዯጋችንና መታዯሳችን አይቀርም፡፡
የተጀመረው
አይዯሇም፡፡ በታሊቁ

የህዲሴ

ጉዞም

በእነዚህ

“የወረቀት

ሊይ

አንበሶች”

የሚስተጓጎሌ

የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ዙሪያ በዘጋቢ ፊሌሙ ሊይ የተመሇከተው

ትክከሇኛ

አቅጣጫም የዚሁ ሃቅ

መገሇጫ ነው፡፡ አዎ! “እንዯገና” የተሰኘው ፊሌምም፤

በህዲሴው

ጎዲና ውስጥ መፈጠር ያሇበትን ቁጭት ያሳየና መፃዒ “እኛነታችንን” ያመሊከተ

ሇመሆኑ በእርግጠኝነት መናገር ይቻሊሌ፡፡

እውነትም “እንዯገና” - በህዲሴው ጎዲና!
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