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ቡቡ የተባለው ትንሹ ቀበሮ በጣም ደስተኛ ነበር፡፡ “የተራራው ጀግና” የሚል መጠሪያ የተሰጠው ታላቅ ውድድር በቀጣዩ ቀን 
ይደረግ ነበር፡፡ ከእንስሳት እና ሰዎች መካከል በጀግንነታቸውና ኃይለኛነታቸው የሚታወቁት በዚህ ውድድር ላይ ይሳተፋሉ፡፡ 



ቡቡ ውድድሩን  ለመመልከትና  በዓለም  ላይ  በጀግንነታቸው  የሚታወቁትን  ለማግኘት  ፈለገ፡፡ካርታውን  በጥንቃቄ  አየው፡፡ 
ውድድሩ የሚካሄድበት ቦታ በተራራማ ቦታ ላይና በአስማተኛው ቦራን መሬት ላይ ነበር፡፡  ቡቡ በቀጣዩ ቀን ረዥም ጉዞ 
ያደርጋል…



በዚያ ምሽት፣ ቡቡ በጣም እስከሚመሽ ድረስ እንቅልፍ ቶሎ አልወሰደውም ነበር፡፡ ስለ ውድድሩ እያሰበ በርቀት ያለውን የተራራ 
ጫፍ ይመለከት ነበር፡፡ ሌሊቲ እስኪነጋ ድረስ በጣም ቸኩሎ ነበር፡፡ 



ሌሊቱ ሲነጋ በጠዋት ተነስቶ፣ ጥርሶቹን ቦርሾ ቁርሱን በፍጥነት በላ፡፡ ረዥም መንገድ መጓዝ ስላለበት ጥሩ ምግብ በላ፡፡ እናቱ 
ያዘጋጁለት ቁርስ በጣም ጣፋጭ ነበር፡፡ 



ቡቡ ለእናቱ ጠንቃቃ እንደሚሆንና ቀኑ ከመጨለሙ በፊት ተመልሶ እንደሚመጣ ቃላ ገባላቸው፣ ከዚያም ወደ 
በፍጥነት ጉዞውን ወደ ተራራው ጀመረ፡፡ ሳሩን እያለፈ፣ በአለታማ ኮረብታዎች በኩል ተጓዘ፣ ከዚያም በድንገት ወንዙን በማቋረጥ 
ላይ እያለ “ድረሱልኝ” እያለ የሚጮህ ሰው ድምጽ ሰማ….



ቡቡ ዙሪያ ገባውን ሲመለከት ወንዙ ውስጥ የወደቀ ጢንዚዛ ተመለከተ፡፡ የውሃው ጠርዝ ተዳፋት ለትንሹ ጢንዚዛ በጣም ጥልቅ 
በመሆኑ ከወንዙ ውስጥ ለመውጣት አልቻለም! እግሮቹንና አንቴናውን በጭንቀት ያወዛውዝ ነበር፡፡ 



ቡቡ በአካባቢው ማንሳፈፊያ ነገር ወይም ለምርኩዝ የሚሆን እንጨት መኖር አለመኖሩን ሲያጣራ ምንም ዓይነት አጋዥ ነገር 
አለመኖሩን ተመለከተ፡፡ ሰዓት ስላልነበር ቡቡ ጅራቱን ወደ በረዷማ ውሃው ውስጥ በመክተት ጢንዚዛው ጅራቱን እንዲይዘው 
በጩኸት ነገረው፡፡



ከጥቂት ግዜ በኋላ ጢንዚዛው ሳሩ ላይ ጋደም ብሎ ሰውነቱን ያደራርቅ ነበር፡፡ ቢደክመውም ከሞት ስለዳነ በጣም ተደስቶ ነበር፡፡ 
ቡቡም የደከመው ቢሆንም ለእረፍት የሚሆን ግዜ አልነበረውም፡፡ ጅራቱ ላይ ውሃ ስለነበር ጭምቅ አደረገው፡፡ ከዚያም ጉዞውን 
ወደ ውድድር ቦታው በፍጥነት ቀጠለ፡፡



ብዙም ሳይርቅ አንዲት ትንሽ ጥንቸል በሐዘን ስሜት እያለቀሰች ተመለከተ፡፡ አንድ ጓንት ጠፍቶባት እንዴት ማግኘት 
እንደምትችል ግራ ግብቷት ነበር፡፡



ቡቡ ወደ ውድድሩ ለመድረስ ቸኩሎ የነበረ ቢሆንም ትንሿን ጥንቸል ለመርዳት ወሰነ፡፡ ትልቁን አፍንጫውን ወደ መሬት ዝቅ 
በማድረግ ማነፍነፍ ጀመረ፣ በዚህም የትንሿን ጥንቸል ጓንት መፈለግ ጀመረ፡፡ ጥንቸሏም በተስፋ ተከተለችው፡፡



ከጥቂት ግዜ በኋላ ቡቡ የጠፋውን ጓንት ወንዙ ዳር ወድቆ አገኘው፡፡ ከቀበሮ አፍንጫ የሚሰወር ነገር የለም፡፡ ጥንቸሏም በጣም 
ደስተኛ ሆነች፣ በደስታ እየፈነደቀች ጓንቷን አጥልቃ ወደ ቤቷ ሄደች፡፡



ቡቡ ጥልቅ የሆነ ተራራውን በመውጣት ላይ 
እያለ ሶስት የእሳት አደጋ መከላከያ ሰራተኞች የሆኑ ጉንዳኖች በተራራው አናት ላይ ላለው የመመልከቻ ማማ የሚሆን አዲስ በር 
ተሸክመው ሲሄዱ አገኛቸው፣ ጉንዳኖቹ የደን እሳት እንዳይከሰት ከዚያ ሆነው ይቆጣጠሩ ነበር፡፡ በሩ በጣም ከባድ ስለነበር 
ሶስቱም ጉንዳኖች በድካም ያለከልኩ ነበር፡፡



ቡቡ ወደ ውድድሩ መድረሻ ሰዓቱ የረፈደበት ቢሆንም ጉንዳኖቹን ሊረዳቸው ወሰነ፡፡ ከባዱን በር በመያዝ ከጉንዳኖቹ ጋር 
በመተባበር ተሸክመው ተራራውን ወጡ፡፡



በመጨረሻም የእሳት አደጋ ተከላካይ ጉንዳኖቹ መመልከቻ ምሰሶ ላይ ደርሰው በጋራ በመሆን በሩን ትክክለኛ ቦታው ላይ 
ገጠሙት፡፡ ጉንዳኖቹ በድካምና በእርካታ ስሜት ተሞልተው መሬት ላይ ቁጭ አሉ፡፡ ቡቡም ደክሞት ነበር፣ ነገር ግን ለእረፍት 
የሚሆን ግዜ አልነበረውም፤ ወደ ተራራው ጫፍ ጉዞውን ቀጠለ፡፡



በስተመጨረሻ ወደ ተራራው ጫፍ ላይ ሲደርስ፣ ውድድሩ አልቆ ነበር፡፡ የተሰባበሩ ቀስቶች፣ ዒላማዎች እና ሰይፎች በሳራማ 
ሜዳው ላይ ተበታትነው ነበር … ነገር ግን ጀግናዎች በሙሉ በቦታው አልነበሩም፡፡



ቡቡ በሃዘን ስሜት ተሞልቶ መሬት ላይ ቁጭ አለ፡፡ ውድድሩን ለማዬትና በዓለም ላይ ያሉ ጀግኖችን ለማግኘት በጣም ጓጉቶ 
የነበረ ቢሆንም፣ ሁሉም ነገር አምልጦታል፡፡



በድንገት የሚርገበገብ ክንፍ ሰማ፡፡ ወደ ላይ ቀና ሲል ቦራን የተባለው አስማተኛ ወፍ ከፊት ለፊቱ ቆሞ ነበር፡፡ 
“አትዘን ቡቡ፡፡ እስካሁን ይህ ነው የሚባል አጓጊ ነገር አላመለጠህም፡፡ ተመልከት፣ ለአንተ የሚሆን ልዩ ነገር አለኝ” ካለ በኋላ 
ወፉ ለቡቡ ትልቅ ብርጭቆ ሰጠው፡፡ ብርጭቆው ላይ “የተራራው ጀግና” የሚል ጽሁፍ ሰፍሮበታል፡፡ ይህም በውድድሩ ላይ 
የሚሰጥ ከፍተኛው ሽልማት ነበር! 
“ግን ለምን?” ሲል ቡቡ በግርምት ተሞልቶ ጠየቀ፡፡ “ምንም ዓይነታ ታላቅ የጀግንነት ተግባር አልፈጸምኩም፡፡”
“ዛሬ አንተ ከፈጸምካቸው ጥቃቅን ተግባራት የበለጠ ታላቅ የጀግና ተግባር አለን?” ሲል ቦራን ፈገግ አለ፡፡ “በጣም ለማዬት 
የጓጓህለት ውድድር ያመለጠህ ጢንዚዛ፣ ትንሽ ጥንቸል እና ጉንዳኖችን ለመርዳት ብለህ ነው፡፡ ስለዚህ አንተ እውነተኛው 
የተራራው ጀግና ነህ፡፡”



ቡቡ የእራት ሰዓት ከመድረሱ በፊት ወደቤቱ ተመልሶ ስላጋጣመው ነገር ለወላጆቹ አጫወታቸው፡፡ ቤት ውስጥ የነበሩት ሁሉ 
በእርሱ ተግባር ደስታና ከፍተኛ ኩራት ተሰማቸው፡፡ እራት ከተበላ በኋላ ቡቡ ድካምና እርካታ እየተሰማው ወደ መኝታው ሄደ፡፡ 
ጥሩ የሌሊት እንቅልፍ ያስፈልጋወ ነበር - ምናልባት ነገ አዳዲስ ታላላቅ ስራዎችና የጀብድ ድርጊቶች ይጠብቁታል፡፡
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