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ታላቁ አብን በአማራ ምድር ዝግጅቱን አጠናቋዋል፤ 
ወደ ሸዋ ምድር ፣ የጊዮን ፈርጥ ወደ አባይ ሰገነት ስንመለስ ታላቁ አብን አይኑን አዙሮዋል በአገሪቱ 
በስኬታማ የአደረጃጀት አወቃቀር መሰረት የያዘው አብን ከመቶ ሀያ በላይ በሆኑ ፅህፈት ቤቶቹ 
አማካኝነት የዝግጅት መረሀ ግብሩን አጠናቆዋል። 

የአገሪቱ ምርጫ በቁርጥ ይደረግ አይደረግ ባልታወቀበት በዚህ ሰአት አገሪቱ አሁን ላይ በምርጫ 
ቅስቀሳወች አቧራው መጨስ ጀምሮዋል ። 

የአለም አገራት መንግስታት የአገሪቱ መንግስት ካለው የፀጥታ ችግር አንፃር ምርጫውን እንዲያራዝመው 
መንግስትን ቢነግሩም የብልፅግና ፓርቲ የሚሰማ አይመስልም፤ 

በጣና ምድር አብን ከፍ ብሎ ይበራል የክልል ምርጫ ብቻ በጦፈባት ኢትዮጵያ የጊዮን ምድርም ከአብን 
ውጭ የሚያስተናግደው ፓርቲ ያለ አይመስልም። 

አብን በአማራ ክልል ብቸኛው ተመራጭ ነው የሚመስለው ምክንያቱም በሌሎቹ ክልሎች ወደ አንድነት 
የመጡት ድምፅ እንዳይበታተንባቸው ነው ። አማራ ክልል ላይ ሌሎች ፓርቲወች መሳተፍ ቢችሉም 
የአማራ ህዝብ ማንን እንደሚመርጥ ጠንቅቆ አውቆ ዝግጅቱን ጨርሶዋል። 

በቅስቀሳው ሌሎችም ጋር ይወጣል በምርጫ ካርዱ ግን ከዘጠና ሶስት ፐርሰንት በላይ አብን የሚል ነው 

አብን የበኩር ልጁ ነው። 

ከጎንደር እስከ ባህርዳር ከወሎ ደሴ እስከ ሸዋ አብን የምርጫ ጉዳይ ብቸኛው እንደሆነ ህዝቡን ጠይቆ 
መረዳት ይቻላል። 

ምናልባት ለሌች ፓርቲወችን ህዝቡ ለማየት ይወጣል በቅስቀሳው ሊወጣም ሊያደምቅላቸውም ይችላላ 
ነገር ግን በቅርብ በተሰራው ስታትስቲክስ ከአንድ መቶ የአማራ ክልል ነዋሪወች ውስጥ ዘጠና ሶስቱ 
አብንን እንደሚመርጡ አረጋግጠዋል። 

የአብን በክልሉ መመረጥ ለእኔ አያስገርመኝም ምክንያቱም አብን የሰራው ስራ በቂ ነው ። 

ሌሎች ፓርቲወች ሽልሽል ሲሉ መሀል ገብቶ የራሱ አመራሮች በግፈኛው መንግስት እስኪታሰሩበት ድረስ 
ዋጋ ከፍሎዋል። 

ክርስቲያን ታደለን በእስር እያሰቃየ ያለውን መንግስት የአማራ ህዝብ ይመርጠዋል ማለት ብዙ 
አያስኬድም። 

እናም በአማራ ምድር በቅርብ ልዩ ክስተትን ያያል ። 

ከሰሜን ደቡብ በምስራቅ ምዕራብ ከስድስት መቶ ሀምሳ በላይ የክልሉ ከተሞች ሁለት የእጅ መዳፎች 
ይጣመራሉ ። 

አብን ከምንም በላይ የብዙወችን ልብ የሳበው ዘመኑን የሚመጥን አስተሳሰብ ስለሰነቀ ነው ። 



ይህ ብዙ ምርምርም ጥናትም አይፈልግም በጊዮን ያለውን ሁሉን ማየት በቂ ነው ። 

እናም እንግዲህ ምርጫን አደርጋለሁ ብሎ ተፍተፍ የሚለው መንግስት በአገሪቱ በሁሉም ስፍራወች 
ክልሎች የየግላቸውን ምርጫ ቅስቀሳ ሲያደርጉ ጥበቃን ማድረግ ግዴታው ነው ። 

ምርጫን ለማድረግ ያሰበ መንግስት መጀመሪያ መነሻው የፀጥታ ጉዳይ ነው በየትኛውም ስፍራ ኢትዮጵያ 
አገራዊ ምርጫን ማካሄድ የማትችል ሁዋላቀር የብሄር ፖለቲካ አገር ስለሆነች ይህን ሁዋላቀርነቱዋን 
በየግላቸው ክልሎች የራሳቸውን ምርጫ ሲያደርጉ ጥበቃ ያሻቸዋል 

በደቡብ ክልልም በቅርብ ይጀመራል ። 

የክርስቲያን ታደለ በግፍ መታሰር ብቻውን የክልሉን ህዝብ አብንን በአይኑ ቁራኛ እንዲመለከተው እና 
አብንን ቅድሚያ እንዲሰጠው ምክንያትም ሆኖዋል። ክርስቲያን የግፍ እስረኛ ነው ሌሎች እንደምናየው 
በግልፅ ህዝባቸውን ሲያደራጁ ክርስቲያን ታደለ የታሰረው ለምን ታደራጃለህ በሚል ነው ይህ ሂደት 
የአገሪቱን መንግስት በታላቁ የአማራ ህዝብ ዘንድ ጥቁር ነጥብ እንዲጥልበት ሆኖዋል። 

መልካም እድል ለታላቁ አብን ለሁሉም ክልል ተወዳዳሪወች፤ 
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