
 

ዛሬም ነገም ምንጊዜም ክብር ሇባንዱራው! 

 

ዮናስ- ከካዛንቺስ 

ሁለም የዓሇም ሃገራት መሇያቸው ነው፡፡ቅርፅ እና ቀሇማቱም የየራሳቸው ትርጓሜ 

አሊቸው፡፡ ከጅማሬው አንስቶ መሠረቱ መሇያ ሆኖ ክብሩ ሇዘመናት የኖረ ጥንታዊ የታሪክ 

ሚስጥር ይዞ በሰዎች ዘንዴ ሌዮ ስሜትን ሲፈጥር የኖረ አንዲች መግነጢሳዊ ሃይሌ ያሇው 

እንዯሆነ ይነገርሇታሌ፡፡ 

ሇህዝቦች ሃገራዊ ስሜት ማነቃቂያ ሇብሄር ብሄረሰቦች ማዴመቂያ የእርስ በርስ የመንፈስ 

ተወሃድ ቁሌፍ ፤ተከብሮ ክብርን የሚያጎናፅፍ ከምሰሶ ከቆመው ዘንግ አናት ሊይ ተሰቅል 

የሚውሇበሇብ ሳቢና ውብ ባንዱራ ሰንዯቅ አሊማ፡፡ 

የሰንዴቃሊማ ቀን በሃገራችን ሇአራተኛ ጊዜ«ሰንዯቅ ዓሊማችንና የህዲሴው ግዴብ ብሔራዊ 

ኩራታችን ናቸው»በሚሌ መሪ ቃሌ ይከበራሌ፡፡በዓለን በዴምቀት ከማክበር ባሻገር 

ሇባንዱራው ክብር፣ሇታሪካዊ መዘክር፣ሇሚኖረው ሃገራዊ ፋይዲና እና ሇሚያመጣው 

የብሄራዊ ተግባቦትና ፍቅር ስርፀት ሌብ ብል ሊተኮረበት ሌዩ ስሜትን መፍጠሩ አይቀሬ 

ነው፡፡ ወኔን ያስታጥቃሌ ፣ታታሪነትንና የአሌበገር ባይ ስሜትን ያጎናፅፋሌ፡፡ ከምንም 

በሊይ ሇባንዱራው ክብር ሲባሌ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ተከፍል ስንመሇከት ምንኛ 

ውስጣዊ ስሜትን ኮርኩሮ ሇተግባር እንዯሚያነሳሳ ሉካዴ የማይቻሇው የባንዱራው ፍቅር 

ሃቅ ነው፡፡  

ሃገራችን ከጀግንነቷ ጀርባ ባንዱራዋ አርማዋ ሆኗሌ ፡፡ ጀግኖች አትላቶቻችን ሇአሸናፊነት 

ሲበቁ ቀዲሚ ተግባራቸው የሃገራቸውን ሰንዯቅ ዓሊማ ባይናቸው እያማተሩ መፈሇግ ነው፡፡ 

ካገኙትም በኃሊ ባንዱራንውን በኩራትና በጥሌቅ ስሜትና ፍቅር ተከናንበው ስቴዱዮሙን 

እየዞሩ ባንዱራውን እያውሇበሇቡ በመሮጥ ሇሚመሇከታቸው የዓሇም ህዝብ ማሳየት ነው ፡፡ 

ይሄ ከጥንት ጀምሮ ከትውሌዴ ትውሌዴ ተሊሌፎ ዛሬ ሊይ ወዯ ባህሌ  ወይም ሌማዴነት 



ተሸጋግሯሌ ፡፡ ሚስጥሩም የሃገር ክብርን ፈሊጊነት፣የሃገር ፍቅርን ግሇት ፣የማንነትን ተግባር 

አስመስክሮ ሇማሳወቅ የሚዯርግ ክዋኔ ነው፡፡ 

ስመጥር ጀግኖች አትላቶቻችን ዴሌ አዴርገው የሃገራቸውን ባንዱራ ከፍ ብል ሲውሇበሇብ 

በሃገራቸን ብሄራዊ መዝሙር ታጅቦ ወዯ መስቀያው አናት ሲያሻቅብ ሲመሇከቱ የዯስታ 

ሳግ ተናንቋቸው የእንባ ዘሇሊቸውን ከጉንጫቸው የሚያፈሱ ስፖርተኞችን መመሌከት ብቻ 

የባንዱራን ስሜት ኮርኳሪነትና ኃያሌነት መመስከር ያስችሇናሌ፡፡ 

እያንዲንዲችን ያሇንን የባንዱራ ፍቅር የሃገራዊ ስሜታችንን የመኖር ሚስጥር በምን ሀኔታ 

ስንሆንና በሁነቶችም ባንዱራችንን በምናስተውሌበት ወቅት የሚኖረንን የስሜት መሇዋወጥ 

አስተውሌን ይሆን? እስቲ በሰከነ ሁናቴ እራሳችንን እንመሌከት ባንዱራ ሇኛ ምንዴን ነው? 

የባንዱራንና የሃገር ፍቅር ቁርኝትን የምንገሌጽበት በምን ዕሳቤ ይሆን? ሇባንዱራው 

የምንሰጠው ክብር እስከምን ዴረስ ነው? እራሳችንን በእነዚህና በመሰሌ ጥያቄዎች 

እየገመገምን የታዘብኩትን ከባንዱራ ጋር የተያያዙ ስርዓቶችን መጠቆም ወዯዯኩ ፡፡ 

ዴሮ ዴሮ ሌጆች ሆነን በተሇይ በአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት እንዲሇን ጠዋት በሰሌፍ 

ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙራችንን እየዘመርን የባንዱራውን አወጣጥ ስርዓት 

እንፈፅማሇን ፡፡ መዝሙሩ እየተዘመረ ባንዱራው እየተሰቀሇ ማንም ሰው መንቀሳቀስ 

አይችሌም ፡፡ ባንዱራውን የመስቀሌና የዝማሬው ስርዓቱ ከተከናወነ በኃሊ ነው በአከባቢው 

ያሇው ሰው ወዯተሇመዯው ህይወት መስተጋብሩ መንቀሳቀስ የሚጀምረው፡፡ በእንዯዚህ 

አይነት ሁኔታ ጮክ ብሇን ብሄራዊ ዝማሬያችንን ማዜም ትሌቅ ክብር አዴርገን ነው 

የምንቆጥረው ፡፡ ከምሽቱ 12 ሰዓት በኃሊም የሰንዴቃሊማ የማውረዴ ስነስርዓት 

ይከናወናሌ፡፡ ያኔም ሌክ እንዯጠዋቱ ፊሽካ ተነፍቶ ባንዱራው ሲወርዴ ማንም ሰው 

ከእንቅስቃሴው ይታቀባሌ፡፡ ሇአፍታ ያክሌም በዝምታ ዴባብ አከባቢው ይዋጣሌ፡፡ 

ከዚያም ባንዱራው ወርድ ካስተጣጠፉ ጀምሮ የሚቀመጥበት ስፍራ ምቹነት ሌብ ብል 

ሊስተዋሇው ምን ያክሌ ከበሬታ እንዯተጎናፀፈ ያሳየናሌ፡፡ ዛሬስ?  

ባንዱራ ከሃገርና ሕዝቦች መሇያነቱ ጎን ሇጎንም ሇአገር ለአሊዊነትና ክብር ብሇው ሇተሰው 

ሰማእታት አባቶቻችንና ቅዴመአያቶቻችን በመታሰቢያነት ቀንና ማታ እነሱን ሇመዘከርና 

ሇማክበር የባንዱራ ስነስርዓት መሌካም አጋጣሚ ፈጥሯሌ፡፡ ግና ዛሬ ሊይ ሆነን በተሇይ 

በወጣቱ ዘንዴ የባንዱራውን ፅንሰ ሃስብ እና ስርዓተ ክዋኔውን በውሌ ያሇመረዲት ችግር 



ከየት መጣ? ስንቶቻችን ነን አባቶቻችን ህይወታቸውን ሰውተው ሊቆዩሌን የሃገራችን 

ባንዱራ ተገቢውን ክብር የምንሰጥ? የሃገራችንን ብሄራዊ መዝሙር ጠንቅቀን መዘመር 

የምንችሇውስ ምን ያህልች እንሆናሇን?  በመንግሥታዊ ተቋማትና ቢሮዎች የጠዋትና 

የማታ የባንዱራ አወጣጥና አወራረዴ ስርዓት እንዳት እየተካሄዯ ነው? የሚሇውም ሉፈተሽ 

ይገባዋሌ፡፡ በአንዲንዴ ተቋማት ውስጥ የተሰቀሇው ባንዱራ በፀሃይና በቁር አርጅቶና ነትቦ 

እንዱያም ሲሌ ተቀድ ሌናይ እንችሊሇን ፡፡ እያንዲንዲችን ከባንዱራው በስተጀርባ ያለትን 

ሚስጢራት አውቀን ሇትውሌዴ የማስተሊሇፉ ባህሊችን ምን ዴረስ ነው? ብሇን መጠየቅ 

ይገባናሌ፡፡ 

እውን ሌጆቻችን ስሇባንዱራ ትርጉም ቢጠይቁን መሌሶቻችን ምን ይሆን? ስንቶቻችን 

አፍታተንና አብራርተን የተሟሊ መሌስ እንሰጣሇን ? እራሳችንን እንፈትሽ! 

እኔ በበኩላ አባቴ የባንዱራን ፍቅር ያገር መውዴዴ ስሜትን ይበሌጡን እንዱያዴርብኝ 

ገና በሇጋ እዴሜዬ ነበር የሚተርክሌኝ፤ እናም ባንዱራ በጣም እንዯሚከበር ስሇገባኝ ማንም 

እንኳን ሇቤቱ መጋረጃና የጠረጴዛ ሌብስ ሉያዯርገው ቀርቶ በእጁ እንኳን የሚነካው 

የተመረጠ ሰው ይመስሇኝ ነበር፡፡ ይሄ የጨቅሊ አይምሮዬ ያመነጨው ሃሳብ ምናሌባት 

በየመንገደ አሌፎ አሌፎ አንዲንዴ ችግረኞች ምፅዋት እንዱሰጣቸው ከሚማፀኑባቸውና 

ከሚጠሯቸው የታቦት፤ የሰማዕታት እና የአማሌዕክት ስሞች ተርታ “አረ ባባንዱራው” 

የሚሌ የመሇመኛ ቃሌ ማዲመጤም ሇሰንዯቃሊማ ያሇኝን ክብር ካሳደጉት ሁኔታዎች 

መካከሌ የራሱ ዴርሻ አሇው፡፡ አንዲንዯ ጊዜ ዯግሞ ዝም ብዪ ሳስበው ባንዱራ መከበሪያ 

ነው እንጂ መሇመኛ መሆን አሇበትን በሚሌ ጥያቄ አምሮዬን ፋታ አሳጣዋሇሁ፡፡  

ያም ሆነ ይህ በኔ ዘንዴ ሇባንዱራ ያሇኝ ፍቅር አባቴ በጥሌቀት ስሊስረዲኝ ክብሩን 

የመጠበቅና የማክበር ሃሊፊነቴን እንዴወጣ አስችልኛሌ ማሇት ነው፡፡ ግና እዴሜዬ 

ሇአቅመ አዲም ሲንዯረዯር የባንዱራው ክብር እሳቤዬ እንዯበፊቱ ቀጥሎሌ ብዬ አፌን 

ሞሌቼ መናገር ይከብዯኛሌ፡፡ ሇዚህ አንደ መንስኤ የሚመስሇኝ  የትምህርት ቤቶች 

ቸሌተኛ መሆን ነው፡፡ ሁሇተኛ ዯረጃ ሳሇሁ ሌክ እንዯ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቴ 

በጠዋት ሰሌፍ ሊይ “ከንዲ፣አውርዴ፣አሳርፍ ፣ተጠንቀቅ የአትዮጵያ ህዝብ መዝሙር 

ሇመዘመር 1, 2, 3” የሚሌ ትዕዛዝ ስጠብቅ ሇካንስ ይሄ ሌምዴ አንዲንድች ዘንዴ ያዝ 

ሇቀቅ አሇያም በብዙዎች ዘንዴ ጭርሱኑ ቀርቷሌ ፡፡ ሥነ-ስርዓቱ በዘሌማዴ እንዯዋዛ 

ተትቷሌ፡፡ የተጠነቀቀውም ያሌተጠነቀቀውም፣የከነዲወም ያሌከነዲውም፣ቢፈሌገው ተቃቅፎ 



ቢፈሌገው የግሌ ወሬውን እየኮመኮመ ከቴፑ ዴምፅ ማጉያ የተሇቀቀውን ብሄራዊ 

መዝሙራችን ተጠናቆ ባንዱራው ከተሰቀሇ በኃሊ ወዯ የክፍሊችን መግባት የዘወትር 

ተግባራችን ሆነ፡፡ ሌማዴም ሆኖ ቀጠሌንበት፡፡ የብሄራዊ መዝሙራችን ስንኝ እንዯ 

መዝሙረ ዲዊት ሳነበንበው የነበርኩ ይባስ ብል መዝሙሩ ሉጠፋኝ ሲዲዲኝ ስመሇከት 

ራሴን ወቀስኩት፡፡ ግን  ሇምን የሚሇው ጥያቄዪ ሇአመታት ዘሇቀ ፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ 

ግን ጥያቄዪ ተገቢውን መሌስ እያገኘ የሌጅነት የባንዱራ ፍቅሬን ተመሌሶ ዛሬ ሊይ 

ሊገኘው ችያሇሁ፡፡  

ሇዚህም መንግስት በየዓመቱ የባንዱራ ቀን እንዱከበር መዯረጉ ሇኔ ትሌቅ ግምት 

የመሰጠው ነው እሊሇሁ፡፡ በከፍተኛ ዯረጃ ሁኔታ የአገራዊ ስሜቴን እንዯገና ቀስቅሶታሌ፡፡ 

የባንዱራን ፍቅርና ክብር ይበሌጥ እንዴረዲው የሚያዯርግ ስሜት ፈጥሮብኛሌ፡፡ 

በተሇይም መንግስት ባንዱራ የሃገርና የሕዝብ ክቡር አንደ ክቡር መገሇጫና መሇያ 

ስሇመሆኑ ሇማሳወቅ የዯነገገው ህግ ተፈፃሚ መሆኑ ይበሌጡን ሕዝቡ ስሇባንዱራዉ ምንነት 

ሇማወቅና በተሇምድ አሇያም በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ የባንዱራን ክብር ከሚጻረር ተግባር 

እንዱቆጠብ የሚያግዝ ሁነኛ መፍተሄ ነው፡፡ ባንዱራችን የማንነት መገሇጫችን፣የሃገር 

ኩራትና ሞገሳችን ፣የህሌውናችንና የክብራችን ከሁለም በሊይ የለአሊዊነታችን መገሇጫ 

አንዯመሆኑ ሌዩ ክብር ሉሰጠው ይገባሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የአብሮነታችንና 

የአንዴነታችን ተምሳላት፤ የብሄሮች፤ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ እሴቶቻችን እና 

የማንነት መገሇጫችንና አርማችን መሆኑን አውቀን በሃገራችን  ሇአራተኛ ጊዜ 

የሚከበረውን የባንዱራ ቀንን በተሇዬ ዴምቀት ሌናከብረው ሌናወዴሰው የሚገባ ሆኖ፤ 

በዚህም ስሇክብሩ ብሇው የተሰው ሰማዕታትን  የምንዘክርበትና ክብር የምንሰጥበት ዕሇት 

ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

የዘንዴሮውን የሰንዯቅ አሊማ ቀን ስናከብርም ሃገራችን የተያያዘችውን የሌማት ውጥን 

ሇማሳካትና ፈጥነን ከዴህነትና ኋሊ ቀርነት ሇመሊቀቅ እያዯረግነው ያሇውን ጥረት 

አጠናክረን የመቀጠሌ ቃሌ ኪዲናችንን በዴጋሚ የምናዴስበት እሇት ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ 

በተሇይም የአምስቱን ዓመቱን የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ ከዚህም ጋር  የታሊቁን 

የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ግንባታ ዕውን በማዴረግ በሊያችን ሊይ ተንሰራፍቶ የቆየውን 

አሳፋሪ የዴህነት ሸማ ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ አውሌቀን ሇመጣሌ ዯግመን ዯጋግመን 



ቃሌ የምንገባበትና በሁለም ዘርፍ  በቁርጠኝነትና በአንዴነት መንፈስ ሇሥራ 

የምንንቀሳቀስበት ጊዜ እንዯሆነ የምናበስርበት አጋጣሚ ነው፡፡                                                        

 

 


