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ከብርሃኑ ተሰማ (ኢዜአ)

የሕዝቦች መለያ ጌጥና ክብር ። የትም ቢሆን የት ዜጎች ከሌሎች ተለይተው የሚታወቁበት ፣
የሚያከብሩትና የሚከበሩበት ውድ ነገር - - በየትኛውም ሥፍራ የሚቀመጥ፣ ዋነኛ አድራሻው ግን በተወላጆች ልብ ውስጥ የሆነ ፣ ከልጅነት እስከ
ዕውቀት ተተክሎ የሚበቅል ተክል በመሆኑ የተለየ - - ለነፃነትና ልዑላዊነት ሲባል ዜጎች መስዋዕትነት የሚከፍሉለት፣ ደማቸውንና አጥንታቸውን ገብረው
አክብረው የሚያስከብሩት፣ ሞተውለት ሌሎች የእነሱን አርአያ እንዲከተሉበት የሚያደርጉበት ታላቅ
የሕልውና ምልክት - አዕላፍ ነፃነታችውንና አንድነታቸውን ለማረጋገጥ ለዘመናት የተዋደቀሉትና የሚዋደቁለት፣ ክቡርነቱ
ከአልማዝና ከወርቅ የበለጠ ድንቅ ስጦታ፣ የአገሮች መገለጫ ሆኖ የኖረና የሚኖር - ለአገራቸው ፍቅር ያላቸው ዜጎች ትናንትም ዛሬም ነገም የተጠየቁትን ሁሉ ከፍለው ባለቤትነታቸውን
ለማረጋገጥ የሚረባረቡበት፣በሰዎች ፈጥረውት ተዓምራዊ ተምሳሌትነት የማያጣ ፣ በመለያነቱ ዜጎች
የሚጠሩበት፣የሚኮሩበትና የሚመኩበት - - - ሰንደቅ ዓላማ።
ሰንደቅ ዓላማ በየብስ ፣ በባህርና በአየር ላይ ሲመለከቱት የደስታ ስሜት ይፈጥራል። በተለይ በባዕድ
ምድር ሲመለከቱት ልብን የሚያሞቅና መንፈስን በሐሴት የሚሞላ ስሜት እንደሚሰጥም እርግጥ ነው።
ሰንደቅ ዓላማ ሲሰቀልና ሲወርድ የተለየ ክብር አለው። ዜጎች በዓለም አቀፍ ውድድሮች አሸንፈው የክብር
ሲሰቀልና ከፍ ብሎ ሲውለበለብ ትልቅ ሥፍራና ክብር ይሰጠዋል። በሌሎችም ሥፍራዎችና በበዓላት
ወቅትም አደባባዮችን ሲያደምቅ ስሜትን የሚያነሳሳበት ውሰጥን የሚነዝር ኃይልም አለው።
ሰንደቅ ዓላማ የጌጦች ሁሉ ጌጥ ነው። በምንም መለኪያ ታላቅነቱ ወደር ስሌለውም በሕዝቦች ማንነት
መግለጫነቱ እንደዚያው ወደር የለውም።
በሰንደቅ ዓላማ ጥላ ሥር ተሰባስበው
የሚኖሩ ዜጎች ማንነታቸው እንዲታወቅ
መስዋዕትነት ይከፍላሉ። የብቻ
ሀብታቸው የሆነውን ድንቅ ሀብት ያለ
ተቃናቃኝ ለመጠበቅም ይዋደቁለታል።
አረንጓዴ ፣ ቢጫና ቀይ ቀለማት ያሉት
የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ለሌሎች
በአፍሪካ አገሮች የነፃነት ምልክት
ተደርጎ መወሰዱ ይታወቃል ።
በአፍሪካና በሌሎች የዓለም ክፍሎች
ሰፍኖ የቆየውን ቅኝ አገዛዝ፣ ጭቆናና በደልን ሲቃወሙ የኖሩ ሕዝቦች ቀለማቱን በመጠቀም አንዳንዴም
አቀማመጡን እንኳን ሳይለውጡ ሲገለገሉበት ይታያሉ ። በተለይ ኢትዮጵያ ከምዕተ ዓመት በፊት

የጣሊያን ወራሪ ኃይል አድዋ ላይ ድል ከነሳች ወዲህ በርካታ አገሮች የእኛን ሰንደቅ ዓላማ ቀለማት
ሲገለገሉባቸው ኖረዋል።አሁንም እየተጠቀሙበት ነው።
በአህጉራችን ጋና፣ ጊኒ፣ሴኔጋል፣ ቤኒን፣ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሩን፣ ኮንጎ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ ቶጎ፣
ማሊና ጊኒ ቢሳዎ የመሳሰሉ አገሮች ቀለማቱን ተጠቅመው በብሄራዊ ሰንደቅ ዓላማቸው ላይ
እየተገለገሉበት ነው።የቀለማቱ አቀማመጥ የተገለበጠ ቢሆንም፤ የቦሊቪያ ሰንደቅ ዓላማስ የእኛውን
ይመስል የለ?!
በየዘመናቱ የነበሩት መንግሥታት ቀለማቱን ሳይለውጡ ሥርዓቱን ይወክላሉ ብለው የሚያስቧቸውን
ዓርማዎች እያከሉበት መለያቸው ሲያደርጉት ኖረዋል።
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ጥር 28 ቀን 1988 ዓ.ም የሰንደቅ ዓላማና
ዓርማ ዓዋጅ አውጥቷል። ዓዋጁ የሰንደቅ ዓላማችንን ምንነት፣ ትርጉምና አጠቃቀምን አስመልክቶ
የሚዘረዝራቸው ጉዳዮችም አሉት ። ለአብነት ያህል የሰንደቅ ዓላማው ቀለማትና ቅርፅ በተመለከተ ሰንደቅ
ዓላማው ከላይ አረንጓዴ፣ ከመሃል ቢጫ ከታች ቀይ ሆኖ በመሃሉ ክብ በሆነ ሰማያዊ መደብ ላይ
የተቀረጸ ብሄራዊ ዓርማ እንዳለው ይገልፃል። የሰንደቅ ዓላማው ቀለማት ብሩህና መሠረታዊ ናቸው።
ቀለማቱ አግድም የተዋቀሩና እኩል ስፋት ያላቸው ናቸው ። የሰንደቅ ዓላማው ወርድ የቁመቱን እጥፍ
ይሆናል።
የሰንደቅ ዓላማው አርማ ክብ ቅርፅና ሰማያዊ መደብ ያለው ሲሆን ቀጥታና እኩል ከሆኑ መስመሮች
የተዋቀረው ኮከብ በጉልህ ይታያል ። ከየአቅጣጫው መጥተው የሚገናኙ ቀጥታና እኩል የሆኑ ቢጫ
መስመሮችም አሉት ። በእነዚህ ቀጥታና እኩል መስመሮች መጋጠሚያ ላይ የሚፈነጥቅ ቢጫ ጨረር
ይታያል።
ለመሆኑ የሰንደቅ ዓላማው ቀለማት ምን ዓይነት ትርጉም አላቸው ? በአዋጁ ላይ እንደተገለፀው
አረንጓዴው የሥራ፣ የልምላሜና የዕድገት ምልክት ነው። የቢጫው ደግሞ የተስፋ፣ የፍትሕና የእኩልነት
ምልክት ሲሆን ቀዩ ለነጻነትና ለእኩልነት መስፈን የሚደረግ የመስዋዕትነትና የጀግንነት ምልክት ነው ።
ዓርማውስ ? ክብ ሰማያዊ መደብ ያለው የዓርማው ትርጉም ሰላምን ያመለክታል። ቀጥታና እኩል የሆኑት
መሥመሮች ደግሞ የብሔሮች ብሔረሰቦችና የሕዝቦች እንዲሁም የሃይማኖቶችን እኩልነት እንዲሁም
ቀጥታና እኩል ከሆኑት መሥመሮች የተዋቀረው ኮከብ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች
በመፈቃቀድ የመሰረቱትን አንድነት ያመለክታል።
ቢጫው ጨረር ደግሞ በመፈቃቀድ አንድነት ለመሰረቱት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የፈነጠቀውን
ብሩህ ተስፋ ይጠቁማል።
የአዲሲቱ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ካለፉት መንግሥታት በተለየ መልኩ ለአገሪቱ ብሔሮች፣ ብሐረሰቦችና
ሕዝቦች የተለየ ትርጉም ያለው ከመሆኑ በተጨማሪ ሁሉም ዜጎች አክብረው የሚያስከብሩት መሆን
እንዳለበት አያጠያይቅም።
መላው ሕዝቧ በመፈቃቀድ በመሠረቱት አንድነት መብታቸው መከበሩና የዘላቂ ጥቅም ተካፋይነታቸውን
ለማረጋገጥም ከሕገ መንግሥቱ በተጨማሪ በብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማው ውክልና ማግኘቱም ያኮራል።
ለተግባራዊነቱም እንድነሳሳ ያደርጋል።

ለሰንደቅ ዓላማችን ተገቢውን ክብር በመስጠት በታሪካችን አንድ እመርታ ማስመዝገብ ተችሏል። ዘንድሮ
ለስድስተኛ ጊዜ ያከበርነው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በአንድነትና በመፈቃቀድ ላይ በመመስረት ላይ ያለውን
አንድነት ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር በጠንካራ መሠረት ላይ እንደሚያቆመውም ይታመናል።
ኢትዮጵያ ዛሬ የፈጣን ኢኮኖሚ ዕድገት ተምሳሌት ናት።በዓለም አቀፍ መድረኮች ቀድሞ
የምትታወቅባቸውን ገጽታዎቿን እየለወጠች ያለች አገር ሆናለች።ዘመኑ የኢትዮጵያ፤ጊዜው የአገራችን
በሚሆንበት ወቅት ላይ ነን።በጥረትና በድካም አገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ የምትደርስበት ሁኔታ ላይ ነን።
የትም ብንሄድ፣ምንም ብንሰራ ማንነታችንን የምናሳውቅበት ''ኢትዮጵያዊ ነኝ''ብለን የምንኮራበት ሰንደቅ
ዓላማችንን ስናስከብረውና ስናከብረው ሌሎች ለእኛ ያላቸው አመለካከትና አስተሳሰብ
ይቀየራል።የአገራችንን ህዳሴ ለማረጋገጥ የምናደርገው ጉዞም ይፋጠናል።
እንዲያው ባጠናቀቅነው ዓመት ሌላው ቀርቶ በብሄራዊ እግር ኳስ ቡድናችን ሳቢያ ያየነው ብሄራዊ
ስሜትና የሰንደቅ ዓላማ ፍቅር የትየለሌ አልነቤም ወይ? አምና ትግሉ በአብዛኛው ከ31ዓመታት በኋላ
ለአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ ነበር።ተሳክቷል።የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ውድድሮችን በመሪነት አጠናቀናል።
ዘንድሮ ደግሞ በታሪካችን ለዓለም ዋንጫ ለማለፍ ወሳኙ ወቅት ላይ ደርሰናል።በዚህም ወቅት ሌላ አገርን
የሚነቀንቅ ስሜትና የሰንደቅ ዓላማ ፍቅር ይነበባል።ያለ ጥርጥር ይፈጠራልም።
ለሦስቱ ቀለማት፣ከቀለማቱ ባሻገር ላሉት መርሆዎች፣ከትውልድ ወደ ትውልድ ለተሸጋገረችው መለያ
ዓርማችን ብለም ለበቀልንባት ምድር ያለን ፍቅር በምናውለብልባት ሰንደቅ ዓላማ ብቻ የሚቀር
አይደለም።ከደማችን የተዋሃደውንና በልባችን የሰረጸውን የሰንደቅ ዓላማ ፍቅርና ክብር በተግባር
እናውለው።
ለነጻነቱ ቀናዒና አንድነቱን ለማስጠበቅ የሚጥረው የአገራችን ሕዝብም ለጋራ ዕድገቱ በሚያደርገው ትግል
ሰንደቅ ዓላማውን በማስቀደምና ፍቅሩን በተጨባጭ ሥራ በመለወጥ የልማትና የዴሞክራሲ
እንቅስቃሴውን ወደላቀ ደረጃ እንደሚያደርሰው ይታመናል።

