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መግለጫመግለጫመግለጫመግለጫ 

 

ከትግራይ ተወላጆች ማኅበር በሰሜን አሜሪካ ምርጫ 2007 እና ውጤቱን ተከትሎ የተሰጠ ወቅታዊ 
መግለጫ 
 
ሀገራችን ኢትዮጵያ የተያያዘቸው ፈጣን እና ሁለንተናዊ የለውጥ ጉዞ በአስተማማኝ መልኩ እንዲቀጥል እንዲሁም  ሕገ 

መንግስታዊ ስርዐት እንዲጎለብት ላለፉት 24 ዓመታት ሲከናወን የቆዬ የዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ግንባታ ሂደት 
አመርቂ ውጤት መመዝገቡ፣ ማኅበራችን፣ የትግራይ ተወላጆች ማኅበር በሰሜን አሜሪካ በጽኑ ያምናል። ይህ ሂደትም 
ተጥናክሮ እንዲቀጥል፣ ዲሞክራሲያዊት፣ በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ አንድነት ያላት እና የለማች እንዲሁም 
የህዝቦቿ እኩል ተጠቃሚነት የተረጋገጠባት ኢትዮጵያ እውን ለማድረግ ክትጥቅ ትግሉ ዘመን ጀምሮ ማኅበራችን 
ሲያበረክተው የነበረ የበኩሉን አስተዋጸኦ እየዘከረ፣ ይህንን ተሳትፎ ለመጪው ትውልድ በማውረስ እና፣ አሁንም 
ጊዜው በሚፈልግው እና ማኅበራችን ከሚጠበቅበት ሃላፊነት አንጻር ግምት ውስጥ በማስገባት አስተዋጸኦውን 
እንደሚቀጥል ቃል ይገባል።  

 

የዲሞክራሲያዊ አስተዳደር (democratic governance) ግንባታ ጊዜ የሚጠይቅ እና ሂደት እንደሆነ ማኅበራችን 
ያምናል። ከሚገኝበት የዳበረ የዲሞክርሲ ልምድ ካላት ሀገር እንኳ ህዝቦቿ ያሳለፉት ውጣ ውረድ በቀላሉ መረዳትም 
እንደሚቻልም ይገነዘባል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከነበረችበት አስከፊ የኋላ ቀርነት እና የዲሞክራሲዊ አስተዳደር እጦት 
ተላቃ ወደ ሕገ መንግስታዊ እና ብዙሕነትን ማስተናገድ ወደ ሚችል ስርዐት ለመሸጋገር የምታደርገው ጉዞም ጊዜ 
እንደሚጠይቅ እሙን ነው። ሆኖም፣ ሂደቱን ወደ መገንባት ሥራ ከተሸጋገረችበት ወቅት አንስቶ፣ ሁለንተናዊ 
የዲሞክራሲ ባህል አስተሳሰብ እውን በማድረግ ውጤቶች ተመዝግበዋል። ከነዚህ ሂደቶች አንድ አካል የኾነው እና 
በሕገ መንግስታዊ አሰራር መሰረት በየአምስት አመቱ በመድብለ ፓርቲያዊ ስርዐት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ማካሄድ 
ከሽግግር ዘመኑ ማብቃት ወዲህ መተግበር መጀመሩ ይታወሳል።  

 

ይህንኑ ሂደት ተከትሎ ባሳለፍነው ግንቦት ወር 2007 ዓ.ም አምስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ተከናውኗል። ምርጫው 

ሰላማዊ ኾኖ መጠናቀቁ ማኅበራችን በሂደቱ ለተሳተፉ ባለድርሻዎች (መንግስት፣ ተቃዋሚዎች፣ ገዥው ፓርቲ ፣ 

መራጩ ህዝብ እና ምርጫ ቦርድ) በተለይ ህዝባችንን ለማድነቅ እና ለማመስገን ይወዳል። የእነዚኽ ባለድርሻ አካላት 
ለዲሞክራሲያዊ ስርዐት ግንባታ ሂደት የሚኖረው አስተዋጻኦ ከፍተኛ መኾኑን በማመን፣ ባለድርሻዎቹ ተሳትፎአቸው 
አጠናክረው እንዲገፉብት ማኅበራችን ጥሪውን ያቀርባል። ዘንድሮ በተካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ለተሳተፉ ፓርቲዎች 
ለሰላማዊ ትግል ካለው አድናቆት በመነሳት፣ የፖለቲካ አቋም ልዩነት እንደተጠበቀ፣ ማህበራችን ለሁሉም አክብሮት 
አለው።  
 
የሂደቱ ሕግ በሚፈቅደው መሰረት፣ ምርጫ ቦርድ ሰኔ 15 ቀን 2007 ዓ.ም የምርጫውን ውጤት ይፋ አድርጓል። 
ቦርዱ ባወጣው የምርጫ ውጤት መሰረት ገዥው ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር 

(ኢህአዴግ) እና አጋር ድርጅቶች በተወዳደሩባቸው የህዝብ ተወካዮች እና የክልል ምክር ቤት መቀመጫዎችን ሙሉ 
በሙሉ ማሸነፍ መቻላቸውን መረዳት ተችሏል። በዚህ አጋጣሚ ማህበራችን ለአሸናፊዎቹ የእንኳን ደስ ያላችሁ 
መልዕክቱን ያስተላልፋል። ሆኖም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ያገኙት ድምጽ ቀላል አለመኾኑን እንገነዘባለን። ስለዚኽም 
ገዢው ፓርቲ ያገኘው ድል ባክናወናችው ስራዎች ፍጹም እንዳልነበረ እና ብዙ ስራዎች እንደሚጠበቅበት ያመላክታል 
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ብለን እናምናል። ለዲሞክራሲያዊ አስተዳደር መጎላበት እና ብሎም ተቃዋሚ ፓርቲዎች የመረጠውን ህዝባችን ድምጽ 
ይሰማ ዘንድ፣ መንግስት እንደ ካሁን ቀደሙ ተቃዊሚዎችን የማቅረብ እና በሀገራዊ እና የልማት አጀንዳዎች ዙሪያ 
የማወያዬት፣ የማማከር ተግባሩን እንዲያጠናክር እንጠይቃለን። ተቃዋሚዎችም ይህ የመጨረሻ ሀገራዊ ምርጫ 
አለመኾኑ በመረዳት፣ በቀጣይ በሚደረጉ ሀገራዊ እና አካባቢያዊ ምርጫ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ፣ በተሻለ 
አማራጭ ፖሊሲ እና ፖለቲካዊ ፕሮግራም ራሳቸውን አደራጅተው በመቅረብ በንቃት እንዲሳትፉ ማህበራችን ጥሪውን 
ያስተላልፋል።  

 
አሁንም በድጋሜ፣ ማኅበራችን፣ ምርጫውን በአሸናፊነት ላጠናቀቁት ገዥው ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ 

ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) እና አጋር ድርጅቶች እንዲሁም የፓርቲዎቹ ደጋፊዎች እንኳን ደስ ያላችሁ እያለ፥ 
ህዝብ እና ሀገር የጣልባችሁን አደራ በቀጣይ አምስት አምት ውጤታማ ስራ በመስራት ትወጡ ዘንድ ይጠይቃል። 
በተለያዩ ክልላዊ እና ሀገራዊ አጀንዳዎች ሕብረተሰባዊ ማኅበራት ለማማከር በምታደርጉት ጥረት ማኅበራችን፣ 
የትግራይ ተወላጆች ማህበር በሰሜን አሜሪካ፣ ከጎናችሁ መሆኑንም በዚኽ አጋጣሚ ለንገልጽላችሁ እንወዳለን። 

 

ዘላለማዊ ክብር ለሰማዕታት!  
የትግራይ ተወላጆች ማኅበር በሰሜን አሜሪካ 
ሰኔ 16 ቀን 2007 ዓ.ም 


