ኣውሊዐይ'ዶ ወይስ መንግስተይ?

ካብ ቀዳሞት ኣማንድመንታራውያን ኤርትራውያን፡ ንባንዴራ
ዝምልከት ዝተዋበ መግለጺ
ኦክቶበር 23፡ 2016
ኣውሊዐይ'ዶ ወይስ መንግስተይ? ንዝብል ሕቶ፡ ንሕና ቀዳሞት
ኣማንድመንታራውያን ኤርትራውያን፡ ብመትከል ንኣምነሎም ርእይቶታት
ከምዚ ዝስዕብ'ዩ።

1.1 ብመዐቀኒ ሕብረተ ሰብና ቅድሚ ሕጂ ዔብ ክቑጸር ዝጸንሐ ወይ ዘሎ
ተግባር፡ ዛዕባ ባንዴራ ንክትዕ ኣብ ጠረጴዛ ከምዝወርድ ምግባር ከምኡ'ውን
ብዛዕባ ባንዴራ ብእኩክ ወይ ብተነጻል፡ ብወግዒ ወይ ብዘይወግዒ ውሳኔ ናይ
ምውሳድ መሰል፡ ናይ ዝኾነ ኤርትራዊ ሰብ ወይ እኩብ ሕሉው መሰል ኢዩ።

1.2 ክትዕ ኣካይድካ፡ ንሕና ካብ መንግስተይ፡ ኣውሊዐይ መሪጽና ኣሎና
(ወይም ብግምጥልሹ) ዝወስንካዮ ምርጫ፡ ቅኑዕ ምርጫ ምዃኑ፡ ናይ ዝኾነ
ኤርትራዊ ሰብ ወይ እኩብ ሕሉው መሰል ኢዩ።።

1.3 ዝኾነ ኤርትራዊ ሰብ ወይ እኩብ ካብ ዙራያኦም ወጻኢ፡ ካልኦት
ኤርትራውያን ወይ እኩብ፡ ንሓደ ባንዴራ ክመርጽዎ ወይ ክነጽግዎ ወይም
ድርብ ባንዴራታት ማለት ኣውሊዐይ ምስ መንግስተይ ክጥቀሙ፡ መሰል
ከምዘለዎም፡ ክኣምነሎም ይግባእ።
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1.4 ዝኾነ ኤርትራዊ ሰብ ወይ እኩብ፡ ንሶም ዝመረጽዎ ባንዴራ ወይ ካልኦት
ዝመረጽዎ ባንዴራ ወይ ባንዴራታት፡ እዚኣ ካበይ መጺኣ? . . . . ሕጋዊ
መበገሲ የብላን . . . እዚኣ ውልቀ መላኺ ዝሃበና ባንዴራ ኢያ፡ . . . ኣይፋሉን፡
እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነስ U.N. ዝሃበና ዱልዱል መሰረት የብላን . . .
ወዘተረፈ ዝብሉ ነጻ ክትዓት ምክያድ፡ ደሞክራሲያዊ ባህርይ ኢዩ
ክንዮ ደሞክራሲያዊ መሰል ናይ ምንጻግ፡ ብሰሪ ባንዴራ ምስ ካልኦት
ኤርትራውያን ግርጭት ምፍጣር ወይ መንደቕ በርሊን ናይ ቅድመ ኖቨምበር
1989 ምህናጽ፡ ዘየደሞክራሲያዊ ባህርይ ኢዩ።

ሸኾና ደም ዝፈሰሰላ ባንዴራ

1.5
ነታ ዝመረጽካያ ወይ ዝነጽግካያ ኣውሊዐይ ወይ መንግስተይ፡
ብፖለቲካዊ ሰበብ ወይ ካብ ዘይዕግበት ከተቃጽላ ወይ'ውን መሓበስ
መቐመጫ ክትገብራ፡ ኣድማሳዊ (Universal) መሰል ናይ ኩሉ ኢዩ።
ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካ ባንዴራ፡ ከም ኣብነት፡ ብኽብሪ ኣብ
መስቀል ሰንደቕ ዕላማ ተሰቒላ፡ ኣብ መላእ ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካ
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ተወለብልብ፡ ክብርቲ ባንዴራ ኢያ። ኣናሻዕ ግን ዜጋታታ ባዕሎም ከቃጽልዋ
ወይ ዋጋ ኣልቦ ክገብርዋ ምርኣይ ዘይንቡር ኣይኮነን።
ኣውሊዐይ ወይ መንግስተይ፡ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ባንዴራታት ትበለጽ
ከምዘይኮነት፡ ብመትከል ክንእምን ይግባኣና። "ንሕና ኤርትራውያን ካብ
ክልኦት ኣህዛብ ናይ ዓለም ዝተፈለና ኢና" ዝብል ዘረባ፡ ስድነትናን
ትምክሕትናን ጥራይ ኢዩ ዘመልክት። ንሕና ከም ኩሉ፡ ደቂ ትሻዓተ
ወርሒ'ዶ ኣይኮንናን?
"ዋእ! ባንዴራና ብኸንደይ ደም ዝመጸት ፍለይቲ ኢያ" ዝብል ዘረባ
ተቐባልነት ክህልዎ ኣይክእልን። ባንዴራ ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካ
ንኣብነት፡ ኣሜሪካውያን ጀብሃን ሻዕብያን ኮይኖም (Confederate States
versus Union)፡ ንሓድሕዶም ደም ዝተፋሰስሉ ዓመታት፡ 1861 ክሳብ 1865፡
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት፡ ሸኾና ፈረስ ዝውሕጥ ደም ኣሜሪካውያን ፈሲሱ
ኢዩ። ከም ውጽኢቱ እዛ ሎሚ ኩሎም ብጣዕሚ ዘኽብሩዋ፡ ሳሕቲ ኸኣኒ
ዜጋታታ ባዕሎም ዘናሽዉዋ ባንዴራ ተወልደት። ካብዚኦም'ሲ ብምንታይ
ኢና ንፍለ ንሕና?

ንሕና ቀዳሞት ኣማንድመንታራውያን
ዝምልከት ምርጫና ከምዚ ዝስዕብ'ዩ።

ኤርትራውያን፡

ንባንዴራታትና

1. ኣውሊዐይ፡ ታሪኻዊት ቀዳመይቲ ባንዴራና ስለዝኾነት፡ ንሕና ነኽብራ
ባንዴራ ኢያ።
2. መንግስተይ (2ይቲ ባንዴራ)፡ ክቡር ማሕሙድ ሸሪፎ፡ ክቡር ሃይለ
ወልደትንስኤ ከምኡ'ውን እቶም ካልኦት ሰበ ስልጣናት ናይ መንግስቲ
ኤርትራ፡ ሃገር ንምዕራይ ዝተበገስሉ ዕላማ ንኽብርዕን፡ ኢስያስ ኣፈወርቂ
ንዖኦም ኣሲሩ፡ ብጭካነ ዘሳቕዮም ዘለዉ ኤርትራውያን ምዃኖም፡ ንሕና
ዝተገንዘብና ደቀባት ኢና።
እዞም ምቑሓን ሰበ ስልጣናት፡ ኣርማ (Symbol) ናይ ኩሎም ምቁሓት
ኤርትራውያን፡ ጌርና ንወስዶም። መንግስተይ ከኣኒ ኣራማ ናይዞም ሰበ
ስልጣናት፡ ጌርና ንወስዶ። ስለዚ ካልአይቲ ነኽብራ ባንዴራ ኢያ።

ግንባርቶሮንቶ
Comment or Input: Phone 416-858 9305 haileokbe@yahoo.com
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