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የፋኖ ራዕይ 
 

(BY FANOWEDY SAMARA) 
 

በጣም ጥቅት ቁጥር ያሊቸው ጅቦች በኢትዮጵያ ምድር ከተፈጠሩ አንበሶችና 
ነብሮች መካከሌ አብረው ሲኖሩ ተመሇከትኩኝ። እነዚህ ጅቦች ሇበርካታ ዓመታት 
አንበሶችና ነብሮች መስሇው ከአንበሶቹና ነበሮቹ ጋር አብረው ይኖሩ ነበር። 
አብረው መኖር ብቻ ሳይሆን ይባስ ብሇውም ያሌሆኑትን እንዯሆኑ በማስመሰሌና 
እውነተኛው ባህሪያቸውን በመዯበቅ አንበሶችና ነብሮችን ሇመምራት በቅተው ነበር። 
  
የተወሰነ ርቀት አብረው ከተጓዙ በኋሊ እነዚህ አንበሶችና ነብሮች በተባበረ ክንዲቸው 
የጠሊታቸው አከርካሪ በማያሻማ አኳሃን ሰብረው የአገሪቱ ወሳኘ ሃይልች መሆን 
ከጀመሩ ወዱህ ግን የጀቦቹ ማንነት እየጎሊ መጣና አንበሳና ነብር መሰል መኖር 
እንዯማቻሌ ተገነዘቡ። 
 
ጅባዊ እምነታቸውንና ፍሊጎታቸው እውን ሇማድረግም በጠራራው ፀሐይ መጮህ 
ጀመሩ። መጮህ ብቻም ሳይሆን ትክክሇኛ አንበሶችና ነብሮች እኛ ነን፤ እናንተ ግን 
ጅቦች ናችሁ ብሇው በጅባዊ አንዯበታቸው አንበሶችና ነብሮችን መኮነን 
ተያያዙት።እውነት እሊቸዋሇሁ እነዚህ ጅቦች ያሌሆኑትንና የላሊቸው ስብእና 
እንዲሊቸው ተዯርገው ሇዘመናት የኖሩትም በአንበሶችና ነብሮች መካከሌ ተወሽቀው 
በመኖራቸው ብቻ ነው። 
 
አሁን ከጥቅት ቀናት በኋሊ ታይታ የማትጠገብ በ80 ቀሇማት ያሸበረቀች አራተኛ 
ፀሓይ በመሊ አገሪቱ ትወጣሇች። ያቺ ፀሐይ ስትወጣ ጀቦች የሚኖሩበት የጨሇማ 
ስፍራ እየጠበበ ይሄዲሌ። ምክንያቱም የጅቦች ኑሮ በጨሇማና ጨሇማን ተገን 
በማድረግ በመሆኑ ፀሓይዋን እንዯወጣች ጅቦች የሚዯበቁበት ቆሻሻ ስፍራ አየጠበበ 
ብልም እየጠፋ ይሄዲሌ። 
 
የጅቦች የመኖሪያ ስፍራ እየጠበበና እየጠፋ በሚሄድበት ጊዜ አንበሶች፣ ነብሮችና 
ላልች ከሌብ የሚፈሌጓትን ባሇ 80 ቀሇማት አራተኛ ፀሐይ ስትወጣ የመሬት 
ድምቀት ይጨምራሌ። ምስጥሩና ምክንያቱም እንዯሚከተሇው እነግራቸዋሇሁ። 
በመጀመሪያ ዯረጃ ፀሓይዋ እንዯወጣች ወዱያው የመሬት ይዞታ ወርቅ በወርቅ 
ይሆናሌ። ይህን ከሁሇት ዋናዋና ጉዲዮች የሚነሳ ሲሆን እነሱም አንድ የአንበሶችና 
ነብሮች አጥንት ወዯ ወርቅ እየተቀየረ የሚሄድ በመሆኑ፣ ሁሇት ዯግሞ ህያው 
አንበሶችና ነብሮች ወርቅ ዘርተው ወርቅ የሚያፍሱ በመሆናቸው ነው። በሁሇተኛ 
ዯረጃም ላልች ሃይልችም ቢሆኑ የአንበሶችና ነብሮች ትክክሇኛ ማንነት በአግባቡ 
የሚገነዘቡበትና ትክክሌኛ ወርቅ መሆናቸው የበሇጠ እውቅና የሚሰጡበት ሁኔታ 
በጣም እየተቃረበ በመሆኑ ነው። 
 
ይሁንና እነዚህ ወርቆች በቅርብም ሆነ በርቀት እንዲይታዩ ላተቀን የሚሇፉ ጀቦች 
አለና ሇአጭር ጊዜም ቢሆን ጅቦቹ በጅብኛ ሉያሰካኩ የሚችለበት ዕድሌ በጣም 
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ጠባብ ቢሆንመ ፈፅሞ አይኖርም ግን አይባሌም። እወነት ነው ጅብ በፀሐይ ሳይሆን 
በጨሇማ የሚንቀሳቀስ በመሆኑ ፀሐይቱ ሇጅቦች አትመችም። 
 
ጊዜው መድረሱን የሚያሳይ አንድ ምሌክት እነግራቸዋሇሁ። እነዚህ ጅቦች 
ርሃባቸውና ጥማታቸው እየባሰ በሄዯበት ቁጥር ድሮ አንበሶችና ነብሮች መሰሇው 
በድብቅ ሇኖሩበት ዘመን ከብዙ የጅቦች መንጋ በመሆን ከተፈጥሮአዊ ሂዯት 
ወጥተው ያ ዘመን ተመሌሰው በጅብኛ ይኮንኑታሌ። ከዚህ አሌፈውም በሃወርያት 
አንበሶችና ነብሮች መቃብር ሊይ ቆመው ሃወርያቱንና መቃብሩን ይወቅሳለ። 
በዚያን ጊዜ ሇተገኙ የአንበሶችና ነብሮች አንፃባራቂ ድልች ሇማንቋሸሽም በጅቦች 
ፊት ተንበርክከው በጅብኛ ይሰግዲለ። 
 
ሌብ ያሇው ያስተውሌ!! ይህ ምሌክት ስታይ የጅቦች የመጨረሻ ዘመን ነውና 
እያንዲነደ አንበሳ፣ ነብርና ላልችንም በአጠቃሊይ በጥንቃቄ ጅቦችን ሉከታተሌና 
ባሇማቋረጥ ሉያጋሌጣቸው ይገባሌ። 
 
ጊዜው እየዯረሰ ነውና የፀሐይቱ ድምቀትና ውበት የበሇጠ እንዱጨምር የወርቁን 
መጠን ዯግሞ በቀጣይነት እንዱያድግ ሁለን አካሌ ራሱን ከጅብ መንጋ መጠበቅ 
እንዲሇበት በጥብቅ እመክራሇሁ!! 


