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የጀሌባዋ ጉዞ  
                                             / ገሇታው ከሣር ቤት / 

 

ከወዱያ ማድ የሕፃናት ሰቆቃና የጣር ዴምፅ ይሰማሌ፡፡ አረጋውያን ጧሪ 

አጥተው ቀሪውን የህይወት ዘመናቸውን እንዳት እንዯሚገፉት በሏሳብ 

ቆዝመዋሌ፡፡ ወጣቶች ተስፋቸው ተሟጥጦ በኑሮ ጣዕም ትርጉም ግራ 

ተጋብተዋሌ፡፡ ዜጐች መቋጫ በላሇው ረሀብና ስዯት መንገሊታት፤ እርስ 

በርስ በሚጠፋፉበት ግጭት ዘወትር ግራ መጋባት፤ ከጐረቤቶች ጭምር 

መተረማመስ፤ ሠሊምን ነፍጐ ሠሊምን ማጣት፡፡ ታዱያ እነዚህን ሁለ 

ሇመታዯግ ነበር የጀሌባዋ በውቅያኖሱ ዲርቻ ሊይ የመገኘቷ ሚስጥር፡፡  

 

ፀሏይዋ ከእነ ሌጆቿ የወጣች ይመስሌ የአንዲንደ ቀን ሰማይ በሙቀትና 

ብርሃን ተሞሌቶ ወገግ እንዲሇ ነግቶ ይመሻሌ፡፡ ሲሇው ነጐዴጓዲማ ኃይሇኛ 

ዴምጽ እያሰማ ውቅያኖሱን መጣሁ… ዯረስኩ እያሇ ያሸብረዋሌ፡፡ መብረቅ 

ሰማዩን ሇሁሇት ከፍል ውቅያኖሱን ከዲር እስከ ዲር በብርሃን ይሞሊዋሌ፡፡ 

ይኼኔ ጨገግ ያሇው ምሽት በብርሃን ተተክቶ ብዙም ሣይቆይ ሥፍራውን 

ሇጨሇማ ይሇቃሌ - ዴቅዴቅ ያሇ ጨሇማ፡፡ ሇነገሩ ሉነጋጋ ሲሌ አይዯሌ 

ጨሇማውስ የሚብሰው፡፡  

 

እንዱህ …  እንዱህ እያሇ ይነጋሌ፣ ይመሻሌ፡፡ ቀናት በሣምንታት፣ 

በወራት፣ ወራት በዓመታት እየተተካኩ የጊዜ ሽክርክሪት ዑዯቱን ጠብቆ 

መጓዙን አያቋርጥም፡፡ ይኼ ሁለ ሲሆን ጀሌባዋ ከሁሇት እጅ ጣቶች ያነሱ 

ተሣፋሪዎችን ይዛ ጉዞዋን አሀደ ብሊ ጀምራሇች - በወርሃ የካቲት፡፡  

 

ጀሌባዋ ሇመዴረሻዋ ረዥም ውስብስብ ጉዞ ይጠብቃታሌ፡፡ ፀጥ ባሇው በዚህ 

ሰፊ ውቅያኖስ ጉዞው ሊይጐረብጣት፣ አቅጣጫዋን ሊትስት፣ በባህር ውስጥ 

ሊትሰምጥ፣ በአውል ነፋስ ሊትመታ - ሊትዋዥቅ፣ በውሽንፍር ሊትናጥ ምን 

ዋስትና አሊት? ብቻ እንዱያም ሆኖ ጀሌባዋ ጉዞዋን ቀጥሊሇች፡፡  
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ረዥሙ ጉዞ አሰሌቺና አዴካሚ እንዯሚሆን ተሳፋሪዎቹ ገና ከመነሻው 

ያጡት አይመስሌም፡፡ ሇዚያም ቢሆን ተሰናዴተዋሌ፤ በአጭሩ ታጥቀዋሌ፡፡ 

ረሀብና ጥማቱ ላሊው ችግር ሉሆን እንዯሚችሌም ታሳቢ አዴርገዋሌ፡፡   

 

ከውቅያኖሱ አንዯኛው አቅጣጫ ሣይታሰብ የተነሳው ኃይሇኛ ማዕበሌ 

ጀሌባዋን ከወዱያ ወዱህ ይንጣታሌ፤ ከአንደ ዲር አንስቶ ከላሊው ጥግ 

ያሊትማታሌ፡፡ ያኔም በተሳፋሪዎቿ ዘንዴ ሽብር ሰፍኗሌ፤ ሥጋት 

ተቀስቅሷሌ፡፡ የዲር ተመሌካቾች “አሁንስ ይህች ጀሌባ አበቃሊት፤ 

አከተመሊት” ብሇው መጥፎ ተንብየውሊታሌ፤ ተሳሌቀውባታሌም፡፡  

 

ይሁንና ጀሌባዋን ከዚህ ጭንቅ ሇማውጣት ሁለም ተሳፋሪዎች አቅማቸውን 

አሟጥጠው ተፍጨርጭረዋሌ፡፡ ከብዙ ውጣ ውረዴ፣ ውጥረትና ትንቅንቅ 

በኋሊም ተሳክቶሊቸው ጀሌባዋን ከተጋረጠባት የመስመጥ አዯጋ 

ታዴገዋታሌ፡፡ ጀሌባዋም የጀመረችውን ጉዞ እንዯገና ቀጥሊሇች፡፡  

 

ጀሌባዋ አሁን አዲዱስ ተሳፋሪዎችን ጨምራሇች፡፡ ምለዕ እምነት ይዛሇች፡፡ 

በሁለም ዘንዴ መረጋጋት ሰፍኗሌ፡፡ ጉዞውም ቀጥሎሌ፡፡ ከፊት ሇፊቷ 

ከሚጠብቃት ቀውስ ሇማዲን ብልም ከተጋረጠባት መዯናቅፍ ሇማትረፍ 

አዱስ ስሌት ተነዴፎሊታሌ፡፡  

 

በጉዞው አስቸጋሪነት የተፈተኑ፣ በአዴካሚነቱ የተሰሊቹ፣ ተስፋ የቆረጡ፣ 

መጪው ብሩህ ተስፋ አሌታይ ብሎቸው ፈተናውን የወዯቁ፣ የተቸነከሩ፣ 

ሇአፍቃሪ ነዋይ የተንበረከኩ፣ እጅ አንስተው የሰጡ ከውቅያኖሱ መሀሌ 

ሰጥመዋሌ፡፡ ጥቂት  የማይባለትም በየዯሴቶቹ ተንጠባጥበው ቀርተዋሌ፡፡ 

ጀሌባዋ ያራገፈቻቸውንና የጣሇቻቸውን ትታ አዲዱስ ተሞሻሪዎችን ጨምራ 

ጉዞዋን ቀጥሊሇች፡፡  
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ከፈጣኑ ሂዯት ጋር ራሳቸውን አዋህዯው ሉዘሌቁ ያሌቻለ፤ በአካሌም ሆነ 

በመንፈስ በፅናት ጠንክረው ያሌወጡ፤ በጉዞው ተዲክመው የተሰናከለ 

ከውቅያኖሱ ዲርቻዎች ተተፍተውና፣ ተሽቀንጥረው ወዴቀው ቀርተዋሌ፡፡ 

ጥቂት የማይባለ ተሳፋሪዎች በአቋማቸው እንዯፀኑ ሇመከራና ፈተና 

ሳይንበረከኩ እስከ ወዱያኛው አሸሌበዋሌ፡፡ በርካቶች በሰማዕታቱ እግር 

ተተክተው የጉዞው አካሌ ሆነው ሂዯቱን ሇማቀጣጠሌ ተቀሊቅሇዋሌ፡፡  

 

ሇአዱስ ህይወት ማበብ ተስፋ የሰነቁ፣ የተሻሇ ጊዜን የሚጠብቁ፣ 

ሇእስትንፋሻቸው መቀጠሌ በጀሌባዋ ሊይ እምነት የጣለ ሚሉዮኖች ሂዯቱን 

በንቃት ይከታተሊለ፡፡ ጀሌባዋም መዴረሻዋን እየናፈቀች በጉዞዋ ሊይ 

ነች፡፡  

 

በዚህ ረዥም የውቅያኖስ ሊይ ጉዞ ክፉ ዯጉ ታይቷሌ፡፡ ምን … ምን 

ችግሮች ተከሰቱ? የትኞቹ ጋሬጣዎች የባሱ አዯጋዎች ነበሩ? እንዳትስ 

ታሇፉ? በጋራ ተመክሮባቸዋሌ፡፡ ቀጣዩ ጉዞ እንዳት ይሁን? ይኼም 

ተፈትሿሌ፡፡ የሁለም ተሳፋሪ ሀሳብ በግሌፅነት ይዯመጣሌ፡፡ የተሻሇው 

ተይዞ ጉዞው ይቀጥሊሌ፡፡  

 

ጀሌባዋ በእስከዛሬው የውቅያኖስ ሊይ ቆይታዋ በርካቶች ተፈራርቀው 

መዘውሯን ይዘዋሌ፡፡ እገላ ብቻ ካሌሆነ ተብል አይፈረጅም፡፡ 

ከተሳፋሪዎች መካከሌ ብቃትና ክህልቱን ያሇው እስከተወሰነ ርቀት 

የጀሌባዋን መዘውር ጨብጦ ይጓዛሌ፡፡ ነገ ሇላሊ ሇባሇተራው ወጣት 

ያስረክባሌ፡፡ ባሇተራውም መጓዝ እስካሇበት ሄድ የመሪነቱን መዘውር ሇላሊ 

አሳሌፎ ይሰጣሌ፡፡ አንደ ጀምሮ ሇላሊው፣ ይኼ ሇዚያኛው፣ ያኛው 

ሇዚህኛው - የቅብብልሽ ሩጫ፡፡ የቅብብልሽ ሩጫ በአንዴ ሰው ተጀምሮ 

በዚያ ሰው ብቻ መጠናቀቅ ግዴ ከሚሇው የማራቶን ሩጫ በእጅጉ የተሇየ 

ነው፡፡  
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“የነገው የጀሌባዋ ዘዋሪ ማን ይሁን?” ሇሚሇው ተሳፊሪዎቿ ከወዱሁ 

የቅዴመ-ዝግጅት ሥራዎችን እየከወኑ ነው፡፡ ነባሩ ዘዋሪ ሌምዴና 

እውቀቱን ሇተተኪው የሚያጋራበት እዴሌም ተፈጥሮሇታሌ፡፡ ሁኔታዎችም 

ተመቻችተውሇታሌ፡፡ “ቅብብልሽ” ማሇት ይኸው ነው፡፡ መዘወሩን 

ሇመጨበጥ ጦር መሳበቅና ጐራዳ መማዘዝ በዚህች ጀሌባ ሊይ አይሰራም፡፡ 

እንዱህ ዓይነቱን ሌማዴም የሊትም፡፡ ይኼ ሁለ ሲሆን ጀሌባዋ አሁንም 

መስመሯን ጠብቃ ይዛ በጉዞዋ ሊይ ናት፡፡ ሚሉዮኖችን ከጐኗ አሳፍራ 

ሇሚሉዮኖች ትሩፋት ሇመሆን ፍጥነቷን ጨምራሇች፡፡ 

 

አሁን ብዙዎች ኑሮን ማጣጣም ይዘዋሌ፤ ሇነገ ብሩህ ተስፋን ሰንቀዋሌ፤ 

ሠሊማዊ አየርን መማግ ጀምረዋሌ፤ በሠሊም ወጥቶ ሰርቶ መግባት 

ተችልበታሌ፤ አይሞከሬ የነበረው በነፃነት መንቀሳቀስ ዛሬ ያሇከሌካይ 

ተፈፅሟሌ፡፡ ሇበሇጠ የህይወት ሥምረት ጀሌባዋ በጉዞዋ ሊይ ናት ፡፡  

 

ዛሬ ጀሌባዋ ባሇተራ ዘዋሪዋን ከተሳፋሪዎቿ ጋር አጣምራ ጉዞዋን 

ቀጥሊሇች፡፡ የሁለንም ሠሊምና ፍቅር ይዛ ሇዜጐች የተሻሇ ህይወት ሲባሌ 

አሁንም በጉዞዋ ሊይ ናት፡፡  

 

ወዯ ኋሊ ጐታቾች፣ ዲተኞች፣ ጠባቂዎች፣ ጨሇምተኞች፣ ክፉ አሳቢዎች፣ 

ሟርተኞች ዛሬም እንዯያኔው በዚያችው ሥፍራ በሏሜት ጀሌባዎቻቸው 

ሊይ ቆመው እንዲሊገጡ አለ፡፡ ወዯፊት አይጓዙ አሉያም አይሰምጡ፡፡ 

ሠሊም፡፡    

 

           

             


