“ኣመሪካ ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ክትድግፍ ኣለዋ”
ብማይክል ሩቢን። ምንጪ፡ 1945
(google translation)

"ስለዚ ኣመሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል? መጀመርያ ንትግራይ
ሰብኣዊ ቀረብ ብነፋሪት ከውርዶ ይኽእል እዩ። ካልኣይ፡ ኣመሪካ
ንትግራይ ብንኣሽቱ ኣጽዋርን ተተኮስትን ከምኡ’ውን ብቴክኖሎጂ ጸረሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክትድግፍ’ውን ክትሓስብ ትኽእል እያ። ሳልሳይ፡
ኣመሪካ ብመሰረቱ ስትራተጂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳግማይ ክትሓስበሉ
ኣለዋ። ኣብይ ንኢሰያስ ምእዙዝ ስለ ዝኾነ ንዞባና ከቢድን እናዓበየ
ዝኸይድ ዘሎን ሓደጋ ምዃኑ’ዩ ዝሕብር። ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ
ይግብኣ።"
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ: ኣብ ልዕሊ ክልል
ትግራይ ዘካየዶ ኲናት: ሐዚ ናብ ካልኣይ ዓመቱ ይቐርብ ኣሎ። ኣቢይ
ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ዘለዎ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሙሉእ ብሄር ሓባራዊ መቕፃዕቲ:
ማለት ንትግራይ ብጥሜት ምቕፃዕን ብሄረ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእሳርን ዘመኽንየሉ ኣይኮነን።"
ዓመጽን መሓዙትን ኣብ ኢትዮጵያ
ኣብዪ ንትግራይ ብወተሃደራዊ መዳይ ንምጭፍላቕ ዝገበሮ ፃዕሪ ፈሺሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ቁጠባዊ ዕድል
ኢትዮጵያ ንድሕሪት ከምዝምለስ ገይርዎ እዩ። ምምሕዳር ባይደን: ብዘተ ልዝብ ንምፍታሕ ምትብባዕ
ቅኑዕ እኳ እንተነበረ: ሎሚ ኣቢይ ግን ንዲፕሎማሲ ኣብ ክንዲ ንፍታሕ፥ ንትግራይ እናጠመየ ዳግም
ንምጥርናፍ ከም መካኒዝም ይጥቀመሉ ምዃኑ ብሩህ እዩ። ዲፕሎማሲ ዝሰርሕ: ክልቲኦም ወገናት ቅንዕና
ምስ ዘርእዩ ጥራሕ እዩ፣ ኣብይ ድማ ከምዘይኮነ ኣርእዩ እዩ።
ሎሚ ቀንዲ መሓዛ ኣብይ፡ ውልቀመላኺ ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፍወርቂ’ዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ንትግራይ
ንምጥቃዕ ኢልካ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሓይልታት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክፈስሱ እንከለዉ፡ ኤርትራ ድማ
ንትግራይ ብከበድቲ ብረት ትሃርማ ኣላ። ኣብይ: ካብ ኢራንን ቱርክን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምእታው ኣብ
ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ፣ ሆስፒታላት፣ መጎዓዝያ ረድኤት ከምዝጥቀም’ውን ይግለፅ። ኣብይ ኣንጻር ብጾቱ
ኢትዮጵያውያን ምስ ባዕዳዊ ሓይሊ ከም ዝውግን ዝግለጽ ምዃኑ፡ ከም ሃገራዊ መራሒ ዝፈልጦ ሕጋውነት
ዘጥፍእ እዩ። ዝኾነ ይኹን ናፃ ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ይኹን ናይ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን
ምርመራ ኣብ ኩነታት ትግራይ ዝቃወም ዝሕብኦ ነገር ከምዘለዎ እዩ ዘመልክት። ሎሚ ኣብይ ቀታሊ
ውህደት: ሜጋሎማኒያን: ዘይብቕዓትን ንኢትዮጵያ ካብ ዝተመረፀ ኣመራርሓ ትግራይ ንላዕሊ ኣብ ሓደጋ
የእትዋ ኣሎ ።
ኣሜሪካ ኣብቲ ግጭት ኣብ ባይታ ጣልቃ ክትኣቱ ዝኾነ ረብሓ የብላን፡ ኣብ ውጽኢቱ ግን ፍሉይ ረብሓ
ኣለዋ። እታ ካልአይቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ኣፍሪቃ ምስታ ኣዝያ ዓፋኒት ሃገር ኣፍሪቃ እናተሰለፈት
ርሒቕካ ምጽናሕ ሓደጋ’ዩ። ተጋሩ ክጠምዩን ክሓርዱn ምርኣይ ዘይስነምግባራዊ እዩ። ኣርሒቕካ
ዘይምጥማት እውን እዩ። ተጋሩ ንህላወኦም ዝቃለሱ: ከምቶም መጥቃዕቲ ሩስያ ዝገጠሞም ዩክሬናውያን
ካሊእ ኣማራፂ የብሎምን። ክድሕኑ እዮም፤ ካብቲ ናይ ኢሳይያስ ባሮት ወተሃደራት ኣዝዩ ዝዓበየ ድርኺት

ኣለዎም። ዋሽንግተን: ተጋሩ ምስዚ ኩሉ ናይ ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ዘረባታት ኣብ ናይ ጸበባ
ሰዓቶም ሸለል ከም ዝበለቶም እንተተሰሚዕዎም ዋጋ ክትከፍል እያ።
ኣሜሪካ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ::
ስለዚ ኣመሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል?
መጀመርያ ንትግራይ ሰብኣዊ ቀረብ ብነፋሪት ከውርዶ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ንሓንቲ ተጻባኢት ኤርትራ
ምብራር ማለት’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ ዘመነ ክሊንተን ንዳርፉር ዝድግፍ ዝነበረ፡ ኣብ ዘመነ ኦባማ ንእስላማዊ
መንግስቲ ዝዋግኡ ሶርያውያን ኩርዳውያን ዝድግፍ ዝነበረ ግን ቅድመ ኩነት ኣሎ። ኣመሪካ ንግዚኡ
ንነፈርታ ንምክልኻል በረራ ዝኽልክል ዞባ ክትሰርሕ እንተድኣ ኣድልይዋ፡ ከምኡ ይኹን።
ካልኣይ፡ ኣመሪካ ንትግራይ ብንኣሽቱ ኣጽዋርን ተተኮስትን ከምኡ’ውን ብቴክኖሎጂ ጸረ-ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክትድግፍ’ውን ክትሓስብ
ትኽእል እያ። ኣብይ እንተ ኣማረረ፡ ባይደን ብወገኑ ቅንዕና ዘለዎ ዲፕሎማሲ - እቲ ሰብኣዊ ከበባ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ብምልዓል ኣድላይነት ተወሳኺ ሓደ ወገናዊ ስጉምትታት ከወግድ'ዩ ዝብል ሓሳብ ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ሳልሳይ፡ ኣመሪካ ብመሰረቱ ስትራተጂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳግማይ ክትሓስበሉ ኣለዋ። ኣብይ ንኢሰያስ ምእዙዝ ስለኾነ" ንዞባና ከቢድን እናዓበየ
ዝኸይድ ዘሎን ሓደጋ ምዃኑ’ዩ ዝሕብር። ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ይግብኣ። ዲፕሎማሲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ካብ ምትኳር፣ ኣሜሪካ ምስ
ነፍሲ ወከፍ ፌደራላዊ ዞባታትን ፖለቲካዊ ውድባትን ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ዲፕሎማስያዊ ምትእስሳር ክትምስርት ይግባእ። እዚ ድማ
ንልኡላውነት ኢትዮጵያ ዘዳኽም ዘይኮነስ ብዙሕ ባህላዊ ባህርያታ ዘሓይል’ዩ። ሕጂ’ውን ቅድመ-ኣብነት ኣሎ፡- ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ
ጠይብ ኤርዶጋን ምልካዊ ቁጽጽር ኣጣይሹ ንኤምባሲ ቱርኪ ናብ መናውሒ ናይ ገዛእ ርእሱ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ዝቕይረሉ ዘሎ እዋን፡
ዋሽንግተን ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢን ኮንግረስን ንምችቻእ፡ ንኻልኦት ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ቱርኪ ናይ ውክልና ቤት ጽሕፈታት
ክኸፍታ ፈቐደት። ብባዕዳዊ ውልቀ መላኺ ኣቢልካ ርክባት ምፍታሕ ከየድለየካ ብቐጥታ ምውፋር።
ኩዕሶ ኣብ ሜዳ ኣብይ ክኸውን ኣለዎ: ንኹሉ ኢትዮጵያዊ ብሄሩ ብዘየገድስ ብኽብሪ ኣተሓሕዞ ወይ ድማ ንሓንቲ ሓደ እዋን ዓባይ ዝነበረት
ሃገር ነባሪ ምብትታን ተሓታቲ ሰብ ኩን።
Source : https://martinplaut.com/2022/09/10/the-u-s-should-support-the-tigray-defense-forces/
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