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Mwongozo wa Damu Nyeusi na Hadithi Nyingine
Huu ni mwongozo unaochambua na kuchanganua hadithi zote zilizomo kwenye 
diwani ya Damu Nyeusi na Hadithi Nyingine kwa undani wa kipekee. Waandishi 
wametoa muhtasari ulio wazi na unaomfanya msomaji kuelewa kwa urahisi hadithi 
zenyewe. Katika mwongozo waandishi wameupeleka mbele mtindo wa uandishi wa 
mwongozo kwa kubainisha vyema maudhui, mbinu na mitindo, wahusika na uhusika 
wao katika kila hadithi. Pamoja na hayo, waandishi wametunga maswali ya insha na 
ya muktadha kwa ustadi wa kupigiwa mfano. Maswali haya madhubuti ni ya manufaa 
kwa mwanafunzi na msomaji ambaye ana hamu ya kuelewa yaliyomo kwenye hadithi 
hizi. Waandishi wamejizatiti kutoa mifano kuntu kwa kila kipengele cha kifasihi 
kilichozungumziwa. Aidha waandishi hawa wameandika mwangozo huu wakimwazia 
mwanafunzi anayejiandaa kufanya mtihani wa Kiswahili katika kiwango cha kitaifa. 
Mbali na kwamba mwongo huu utamfaidi mwanafunzi katika kidato cha tatu na cha 
nne, pia ni amana ya aina yake kwa mpenzi wa fasihi ya Kiswahili hasa hadithi fupi. 
Katika mwongozo huu tunapata baadhi ya vipengele vya fasihi ambavyo ama 
viliepukwa au kupuuziliwa mbali na waandishi wengine. Huu ni mwongozo wa 
kipekee utakaowafaidi wasomi wengi wakiwemo wanafunzi, walimu, wataalamu na 
wanazuoni. 

P. I. Iribemwangi ni mwanaisimu, mwandishi, msomi na mwalimu mwenye tajiriba 
pevu katika ufundishaji wa Kiswahili. Dkt. Iribemwangi ni Mhadhiri Mkuu wa isimu 
ya Kiswahili katika Idara ya Kiswahili ya Chuo Kikuu cha Nairobi. Pamoja na kazi 
yake ya uhadhiri, Dkt. Iribemwangi ni mtaalamu wa tafsiri na pia ni mchambuzi wa 
vitabu na maswala ya siasa katika vyombo mbalimbali vya habari. Vilevile, yeye ni 
mwandishi ambaye ameandika na kuhariri vitabu na makala zaidi ya arobaini. Dkt. 
Iribemwangi pia ni mtunzi wa bunilizi ambaye ameandika tamthilia na hadithi fupi 
nyingi.

Warambo John Paul ana shahada ya Uzamili kutoka chuo kikuu cha Nairobi na 
shahada ya B.Ed kutoka chuo kicho hicho. Kwa sasa Warambo anashughulikia 
pendekezo lake la Uzamifu ambalo anapania kuwasilisha katika idara ya Kiswahili ya 
Chuo kikuu cha Nairobi. Bw. Warambo, ni mwalimu wa Kiswahili ambaye 
amefundisha katika shule za upili na Chuo cha Marist ambacho ni chuo kishiriki cha 
Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki. Pamoja na kufundisha Kiswahili, 
Warambo ni mtaalamu wa tafsiri. 


