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የትግራይ ህዝብ መብት በተለይ ደግሞ ከትግራይ ውጭ የሚኖሮው ህወሓትም ሆነ የትግራይ መንግስት ለማስከበር ኣስቸኳይ እርምጃ 
መውሰድ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እስከኣሁን ድረስ በዝምታ የታለፉት በጎንደር ለደረሰው በትግራይ ብሄር ያነጣጠረ የህይወትና የንብረት 
ውድመት የተሳተፉት ሁሉ ተጠያቂ  የሚሆኑበትና መልሶ በማቋቋም ረገድ የተሰራ ስራ ባለመኖሩ ምክንያት ዝምታን እንደፍርሃት 
በመቁጠር ከግዜ ወደግዜ እያደገ መጥቶ በወልድያ ለታየው ኣሳፋሪ ኩነት መከሰት ላይ ደርሰናል፡፡ 

ለተፈጠረው ችግር የፌደራልም ሆነ የፌደራል መንግስት ትኩረት ኣለማግዐቱ ብቻ ሳይሆን እንደዜና እንኳን በሚያረጋጋ ሁኔታ ኣለመዘገቡ 
ምን ሊባል እንደሚገባ ግራ የሚያጋባ ሆነዋል፡፡ ይባስ ብሎ የወልድያ ከተማ ከንቲባ ሆን ብለው ከጎንደርና ከባህርዳር ተደራጅተው ይህንን 
ዓላማ ለማስተግበር የመጡ ጋጥወጥ ወጣቶች የሚያርምና ኣብሮነታችንን የሚያጠናክር ሁኔታ እንደመንግስት ኣስቦ በመናገር ፈንታ 
ወጣቶቹ ይህንን እርምጃ የወሰዱት የትግራይ  ደጋፊዎች ባሰሙት ያልተገባ ስድብ ተናደው እንደሆነ ለኢኤንኤን ገልፀዋል፡፡ ይህ 
ከተጠያቂነት ለማምለጥ የሚደረግ የተለመደ ማደናገርያ ነው፡፡ ሰውየው በደንብ እንደሚያውቀው የትግራይ ህዝብ ኣይደለም እቤቱ ሆኖ 
ሊናከስ ይቅርና የባህርዳር ተጫዋቾች ከስንት ኪሎሜትር ተቀብሎ በሰላምና በደስታ በኣዲግራት እንዳሰናበተና ወልድያ ላይ በተከሰተው 
ኣሳፋሪ ድርጊት ተመሳሳይ ቀንና እለት ዓዲግራት ላይ ከቡና ጋር በነበረው ግጥሚያም እንኳ ወደ ስሜት ሳይገባና ምንም ዓይነት ተያያዥነት 
የለውም በማለት በጭዋነት ብቻ ሳይሆን ኣክብሮት በተሞላበት ሁኔታ ነው የሸኘው፡፡ ፖለቲካ ሌላ ስፖርት ሌላ፡፡ ስስከኣሁን እናውቀው 
የነበረው እቤቱ ለሄደበት የሚናከሰው ውሻ ብቻ ነበር፡፡ 

ይህ በእንዲህ እንዳለ የመቐለ ደጋፊዎች በመዲናችን ያሳዩት ወጣ ያለ እንቅስቃሴ እንስሳዊ ባህሪ እየተጋባብን ያለ ይመስላል፡፡ ስለዚህ 
እንደዚህ ዓይነት ሊወገዝ የሚገባና መደገምም እንደሌለበት ሁሉም ወጣት ልብ ሊለውና ወላጆችም ከልጆቻቸው ጋር መወያየት ያለበት 
ጉዳይ ነው፡፡ ይህንን ዓይነት እንቅስቃሴ እንድናደርግ ሆን ተብሎ ወደ ስሜት ገብተን እንድንንቀሳቀስ በትምክህተኞች ከተለፋበት 
ዓመታትን ያስቆጠረ የስኬት ፍንጭ ያሳያቸው ይመስላል፡፡ የፌደራል መንግስት ግን በተደጋጋሚ በኣማራ ለሚኖሩና ለተወሰነ ግዜ 
ለሚንቀሳቀሱ የትግራይ ተወላጆች ከለላ ለመስጠትና ኣጥፊዎችን ህግ ፊት ለማምጣት ጀሮውን የሚመልስበትና መናገር የሚችልበት ግዜ 
መቸ ይሆን 

ይህ ስል የትግራይ ህዝብ ወጣቶችም ጭምር መብታችን ኣልተከበረም ባሉበት ግዜ መጠየቅና በመንግስት ላይ ጫና መፍጠር የለባቸውም 
ማለት ሳይሆን በብስለትና በሰለጠነ ኣገባብ መሆን ይኖርበታል ማለቴ ነው፡፡ ከግኡዝ ነገር መጣላትና ጥቃት ማድረስ ጉዳቱ ለሃገራችንና 
ለህዝባችን ነውና ይህንን መሰሉ ድርጊት መደገም የለበትም ባይ ነኝ፡፡ ነገሮችን በመደበቅና በግዜው ያለውን ሁኔታ ኣለመግለፅ ህዝቡን 
ያልተገባ ባህሪ እንዲይዝ የሚገፋፋ በመሆኑ የትግራይ መንግስት ኣካላትም ይህንን ነገር በጥሞና ተወያይተውበት ቢያስተካክሉት 
በማህበራዊ ሚድያዎች ጨው እየተጨመረ ከሚነዛው ወሬ ነፃ ያወጣል፡፡ የትግራይ ሚድያ ባይዘግብም በማህበራዊ ሚድያዎች በሰከንዶች 
ግዜ ውስጥ ሁሉም ሰው ጋር እየደረሰ እንዳለ ልብ ቢሉ የሚሻላቸው ይመስለኛል 

 


