
 
ህዝብናን ንፅፅር ፍረ ዕላማታቱን  !!! 

 

I. መእተዊ 

ኢህወደግን ተቋውምትን ነዞም ጉዳያት ህዝቢ ከመይ ክነማልኦም ኢና ይብሉ? ናብ ጭቡጥ ወሪድካ ኣብ ናይ ህዝቢ ጉዳያት ምግምጋም 

ክሳብ ክንደየናይ ናብ ህዝቢ ከምተፀጋኻን እትብሎንም እትጭርሐሎምን ነገራት ክሳብ ክንደየናይ ክውንነት ከምዘለዎን እትምዘነሉ 
ኣገባብ እዩ፡፡ ሃገራዊ መሰረታትን ዓንድታትን ናይቲ ልምዓት እምነ ኩርናዕ ፍልልያት ዝግለፀሎም ኮይኖም፣ ኣብታ ጭብጥቲ መነባብሮ 
ህዝቢ እውን እንተተጋማጊሞም ወገንን ዘይወገንን ህዝቢ ተጎሊሉ ከምዝወፅእ ዘጣራጥር የብሉን፡፡ እምበኣር እዞም ዝስዕቡ ከም 
መበገሲ ከቕምጥ እሞ ኩሉ በቢዝበልዎን ክውንነቱን ኣማዛዚኑ ከከምዝግበኦም ዋጋ ይሃቦም፡፡ ተቋወምቲ ናብ ክምዙይ ዓይነት 

መዐቀኒታት ናብ ነብስኻ ንዘይምጥባቕ ንሕና ኣብ ስልጣን ስለዘየለና እንግምግመሉ ኣገባብ ኣይኮነን እትብሉ ይስማዕ፣ ይኹን 

እምበር ነቲ ብካሊእ ወገን ተረጋጊፁ ዝባሃል ንሶም ናብ ተመሳሳሊ ቦታ ከዝመፁ እንታይ ምገበሩ? ብክንደይ ፍጥነት፣ መጠንን 

ፅሬትን፣ ከረጋግፅዎ ምኻኣሉ? ካሊእ ዘይተገበረ ዝብልዎ እንተሃሊዩ ድማ እንታይ እዩ? እንታይ ምገበሩን ከመይ ምገበርዎን? 

ኣብዙይ ዘጋጥሙ ፀገማት ከመይ ምፈትሕዎም? ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ምቕራብ ይካኣል፡፡ ነዙይ ዘድሊ ገንዘብ፣ ማቴርያልን 

ቴክኔሎጂን ከመይን ካበይን ምቐረቡ? ወዘተ ዝብሉ ነጥብታት እውን ክላዓሉ ይኽእሉ እዮም፡፡      

(1) ጥሙራት ኢኮኖሚያዊን ማሕበራዊን መዐቀኒታትን መግለፅታትን ናይ ሓደ ስርዓት 

(2) ጭቡጣት መዐቀኒታት ናይ ሓደ ኩነታት ስድራ ከነቕምጥ፣(ረድፊ ሓደ) 

(3) ኣብተን ጭቡጣት ጉዳያት ህዝቢ እንታይ ለውጢ መፂኡ ይብል አህወደግ(ረድፊ ክልተ) 

(4) ኣብተን ጭቡጣት ጉዳያት ህዝቢ ተቋውምቲ ውድባትን ሓይልታትን ንሕና ከንኸውንስ እንታይ ምገበርና ይብሉ? 

ኣብ ክንደይ እዋን መረጋገፅናዮ ይብሉ?(ረድፊ ሰለስተ) 

II. ንፅፅርን ትርጉሙን 

ጥሙራት መዐቀኒታትን መግለፅታትን 

መዐቀኒ ኢህወደግ ተቋውምቲ 
1. ራኢ ኣብ ውሽጢ ካብ 40 ክሳብ 45 ዓመት ኣብ ዘሎ 

(1) ታሕተዋይ ማእኸላይ ኣታዊ ብርኪ: US$1000 ከባቢ 

(2) ዝላዓለ ማእኸላይ ኣታዊ ብርኪ : US$5000 ከባቢ   

(3) ዝላዓለ ኣታዊ ብርኪ: US$10,000 ከባቢ  

 

ኣብዙይ ጭቡጥ ራኢ የብሎምን፡፡ 

2. ዕብየት ኢኮኖሚ  ጨንፈር ኢኮኖሚ 

ግብርና ኢንዱስትሪ ኣገልግሎት ማእኸላይ 

ዕብየት  

2003 9.0 15 12.5 11.4 

2004 4.9 17.1 10.6 8.8 

2005 7.1 18.5 9.9 9.7 

 

?? 

 ኣብዙይ ዘለዎም ፓሊስን እስትራቴጂን ንፁርን ናብ 

ባይታ ዝወርድን ኮይኑ ዝራኣይ ዓይነት ኣይኮነን፡፡  

1 

 



 ንኣርባዕተ ተኸታተልቲ ዓመታት ብማእኸላይ ደረጃ ብ10.1 ካብ 

ሚኢቲ ዕብየት እንዳተረጋገፀ መፂኡ እዩ፡፡ 

 

3. ሃገራዊ እቶት(2006) ኣጠቃላሊ ሃገራዊ ዓመታዊ እቶት 1,5 ትሪልዮን በፂሑ  ኣብዙይ ክንደይ ክነብፅሖ ኢና ይብሉ? ኣብ ክንደይ 

እዋን እንታይ ብምግባር? 

4. ነብስወከፍ እቶት (2006) ናይ ነውስከፍ እቶት US$632 በፂሑ፡፡ ናብ ክንደይ ክነብፅሖ ኢና ይብሉ?ኣብ ክንደይ እዋን? 

5. መጠን ድኽነት(2006) ናብ 24% ወሪዱ ናብ ክንደይ ክነውርዶ ኢና ይብሉ? ኣብ ክንደይ 

እዋን? 

6. ስራሕ ስእነት(12006) ? ናብ ክንደይ ክነውርዶ ኢና ይብሉ? ኣብ ክንደይ 

እዋን? 

7. ሞት እኖታት ኣብ እዋን ወሊድ(2006) ብ69% ቐኒሱ ናብ ክንደይ ክነውርዶ ኢና ይብሉ? ኣብ ክንደይ 

እዋን? 

8. ወሰን ዕድመ(2006) ናብ 64% ደይቡ ናብ ክንደይ ክነድይቦ ኢና ይብሉ? ኣብ ክንደይ እዋን? 

9. ሽፋን ጥዕና(2006) 93% በፂሑ ናብ ክንደይ ክነድይቦ ኢና ይብሉ? ኣብ ክንደይ እዋን? 

10. በዝሒ ህፃናት ኣብ ትምህርቲ(2006) 22 ሚሊዮን ኣለዉ ናብ ክንደይ ክነድይቦ ኢና ይብሉ? ኣብ ክንደይ እዋን? 

11. ሽፋን ትምህርቲ ቐዳማይ ብርኪ(2006) 96%  

12. ሽፋን መንገዲ(2006)በቢደረጅኡ ?  

13. ሽፋን ፅሩይ ዝስተ ማይ(2006) ?  

14. ዝርገሐን ቐረብን ሓይሊ መብራህቲ(2006) ?  

15. መጠን ቐረብ ኢንቴርኔትን ኩነታት 

ኔትዎርክን(2006) 

?  

16. ሽፋን ዘበናዊ ትራንስፖርት(2006) ?  

17. ዝርገሐ ትምህርቲ በቢደረጅኡን/ ቐረብ 

መማህራንን ናውትን(2006) 

?  

18. ዝርገሐ ትካላት ጥዕናን/ ዋሃብቲ ግልጋሎትን 

ናውትን(2006) 

?  

 መረዳእታ ኣብ ቐረባ ንምርካብ ኣይተኻኣለን( 12- 18)፡፡ 

 ጭቡጣትን ዝርዝርን መግለፂ  ለውጢ ሕብረተሰባዊ ኩነት(2006)፣ 

መዐቀኒ ኢህወደግ ተቋውምቲ 
(1) ሰብኣዊን ዲሞክራሲያዊን መሰላትካ 

ምልላይን ምስትማቕርን ድልየታትካ 

ምስፋሕን፣ 

(2) ኣካል ፓለቲካዊ ማሕበረሰብ ምዃንካ 

ውሑስ ዝገብር ስርዓት ምትእትታው፣ 

(3) ክዳንን ምስ ክዳን ዝተታሓዙ ነገራት 

(4) መንበሪን መደቐስን 

(5) ምግብን ምስኡ ዝተታሓዙ ነገራት 

(6) ቐረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ 

(7) ህዝብን ፅሬት መነባብርኡን 

(8) ሕክምና 

(9) ትምህርቲ 

(10) መጓዓዓዚ 

(11) ናውቲ ገዛ 

(12) ቐረባት ሓይሊ መብራህቲ ስፍሓቱን  

(13) ጋዝን ኤሌክትሪክ ሞጎጎ ምጥቃም 

(14) እቶት 

(15) ቁጠባ 

(16) ማሕበራዊን ሰብኣዊን እስታት ህዝቢ 

ምሕያል 

(17) ሓበሬታን መዛናግዕን 

(18) ድልየታት ምስፋሕ(Preference)  

 

I. ሰብኣዊን ዲሞክራሲያዊን መሰላትካ 

ምልላይን ምስትማቕርን ድልየታትካ 

ምስፋሕን፣ 

II. ኣካል ፓለቲካዊ ማሕበረሰብ ምዃንካ ውሑስ 

ዝገብር ስርዓት ምትእትታው (ሕገ 

መንግስታዊ ስርዓት ምህናፅ)፣ኣብዙይ 

እጃምካ ምዕባይ፣ብተመሳሳሊ ኣብ 

ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን ኩነታቱ እንትራይ 

ድማ፣ 

III. ሓዱሽ ክዳን ኣብ ዓመት ምቕያር፣ቅያር ክዳን 

ምህላው ብጫማ/ሳእኒ ምኻድ፣

ብትራንስፖርትመኪና ምጓዓዝ፣ 

IV. ገዛኻ ብቆርቆሮ ምኽዳን፣ኣብ ፅሩይን ሰፊሕን 

ገዛ ምንባር፣ ናይ ባዕልኻ ገዛ ምህላው፣ 

V. ቐረብ ፅሩይ ዝሰተ ማይ ልዕሊ 70% 

ምብፅሑ 

VI. ፅሬት ገዛኻ ምሕላው፣ሽቓቕ ምህላው፣

መንበሪ ሰብን እንስሳን ክፍለይ ምኻኣል፣ 

VII. ኣብ ቐረባት ሓይሊ መብራህቲ ሰፊሕ ለውጢ 

ምህላዉ፣ 

VIII. ጋዝን ኤሌክትሪክ ሞጎጎን ምጥቃም ብዝዓበየ 

ኣብ ከተማታት 

IX. ኣብ ዓራት ምህራስ፣ዓንሶላ፣ኮበርታ ወዘተ 

I. ህዝብታት ሃገርና ከመይ ሰብኣዊን 

ዲሞክራሲያዊን መሰላቶም ውሑስ ይገብሩን 

የስተማቕሩን ግልፅነት ይስእን፣ 

 

II. ከም ኣካል ፓለቲካዊ ማሕበረሰብ  ዓለምን 

ከባቢናን ውሑስ ዝገብር ፓለቲካዊ ስርዓት 

ከመይ  ይትኣታተውን ህዝባዊ ክውንነት 

ከመይ ይረክብን ኣብ ዝብል ብውነ ይኹን 

ብዘይውነ ሰፈሕ ምድንጋር ዝዓብለሎ 

ይመስል፣ 

II. ናይ ህዝቢ ክዳንን ምስ ክዳን ዝተታሓዙ 

ነገራት ከመይ ክንቕይሮ ኢና ይብሉ? ኣብ 

ክንደይ እዋን? 

V. መንበሪን መደቐስን ህዝቢ ከመይ ክንቕይሮ 

ኢና ይብሉ? ኣብ ክንደይ እዋን? 

V. ምግብን ምስኡ ዝተታሓዙ ነገራት ህዝቢ 

ከመይ ክንቕይሮ ኢና ይብሉ? ኣብ ክንደይ 

እዋን? 

VI. ቐረብ ፅሩይ ዝሰተ ማይ ከመይ ክነረጋግፆ ኢና 

ይብሉ? 

II. ፅሬት መነባብሮ ህዝቢ ከመይ ክንቕይሮ ኢና 

ይብሉ? ኣብ ክንደይ እዋን? 
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 እዚኦም ኩሎም ኣብ ሓደ ስድራ፣ ቤተ ሰብ 

ብዝኾነ ሸነኽ ዝልወጥ ዘሎ ምዃኑ 

ምልክታት እዮም፡፡ ኣብ ባዕልና ክንመፅእ 

እንከለና እውን ህዝብና ኣብዞም ጭቡጣት 

ናይ ናብርኡ መግለፅታት ፅቡቕ ለውጢ 

እንዳርአየ ይመፅእ ከምዘሎ ንዕዘብ ኢና፡፡ 

ህዝብና ኣብዘን ዝተጠቐሳ ነጥብታት ትማሊ 

እንተይ ነይሩ? ሀዚ ድማ እንታይ እኒሄ 

ኢልካ ምርኣይ ብንእሽተይ እውን ብትኽክል 

ክትመዝን ዝሕግዘካ እዩ፡፡ እዚኦም ምስ 

ህዝቢ ምህላውካን ዘይምህላውካን ካብ 

ዘምልከቱ ባእታታት እቶም ዝዓበዩ እዮም፡፡  

ምህላው፣ 

X. መጠንን ዓይነት ምግብን ምውሳኽ፣ ምሳሕ፣

ቁርሲ ድራር ኢልካ ፈሊኻ ምምጋብ፣ ጥዕናኻ 

ምሕላው፣ 

XI. ደቕኻ ምምሃር፣መምሃሪ ማቴርያል ደቕኻ 

ምምላእ፣ኣብ ግሊ ቤት ትምህርቲ ዝማሃር 

ተማሃራይ ምውሳኽ፣ፅቡቕ ዝኽደንን 

ዝረግፅን ተማሃራይ ምብዛሕ፣ ሬድዮ፣ ሰዓት፣ 

ሞባይል ዘለዎ ተማሃራይ ምውሳኽ፣ 

XII. ዘበናዊ ሕክምና ምክትታል፣ ጥዕናኻ 

ምሕላው፣ 

XIII.  ሬድዮ ምግዛእ፣ ቴሌቭዥን* ምግዛእ፣ ስዓት 

ምእሳር፣ሞባይል ቴሎፎን ምህላው(ብፍላይ 

ብዝዓበየ ኣብ ከተማታት) 

XIV. ህዝቢ ቋንቁ፣ባህሉን መንነቱን ከማዕብል፣

ዓርሱ ብዓርሱ ክማሓደር፣ ፓሊቲካዊን 

ማሕበራዊን ተሳትፍኡ ክብ ከብልን ሃገራዊ 

ብፅሒቱ ክፃወትን፣ 

 

XV. እቶትካ ምውሳኽ፣ምቁጣብ ንብረት 

ምውናን፣ ናይ ባንኪ ሒሳብ 

ምህላው(ቁጠባ)፣  

 

XVI. ድልየታት ምስፋሕ(preferences)፣ኣብ 

ትምህርቲ፣ ኣብ ክዳን፣ ኣብ መንበሪ፣ ኣብ 

መጓዓዓዚ፣ምግቢ፣ መስተ፣መዛናግዒ፣

ምጉብናይ፣ወዘተ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 እዚአን ኣብቲ ዝበዝሕ ህዝቢ እነስተውዕለን ዘለና 

ለውጥታት እየን፡፡ ሀዚ እውን እቲ ዝራኣይ ለውጢ ምስ 

ዓበይቲ ግድፈታቱ ምዃኑ ግን ክሳሓት የብሉን፡፡ 

II. ሕክምና ከመይ ክንቕይሮ ኢና ይብሉ? ኣብ 

ክንደይ እዋን? 

 

X. ትምህርቲ ከመይ ክንቕይሮን ክነስፋፍሖን ኢና 

ይብሉ? ኣብ ክንደይ እዋን? 

 

X. መጓዓዓዚ ህዝቢ ከመይ ክንቕይሮ ኢና ይብሉ? 

ኣብ ክንደይ እዋን? 

 

XI. ናውቲ ገዛ ህዝቢ ከመይ ክንቕይሮ ኢና ይብሉ? 

ኣብ ክንደይ እዋን? 

 

II. እቶት ህዝቢ ከመይ ክነማዕብሎ ኢና ይብሉ? 

ብክንደይ መጠን? ኣብ ክንደይ እዋን? 

 

II. ማሕበራዊን ሰብኣዊን እስታት ህዝቢ ከመይ 

ክነማዕብሎም ኢና ይብሉ፣ ትካላዊን 

ከባቢያዊን ዓቕሞም ንምጉልባትን ሃገራዊ 

ተሳትፎኦም ንምሕያልን እንታይ ክንገብር ኢና 

ይብሉ? 

 

V. ቁጠባ ህዝቢ ከመይ ክነዕብዮ ኢና ይብሉ? ኣብ 

ክንደይ እዋን? 

 

V. ሓበሬታን መዛናግዒ ህዝቢ ከመይ ክንቕይሮ 

ኢና ይብሉ? ኣብ ክንደይ እዋን? 

 

VI. ህዝብና ካብቲ ሀዚ ዘለዎ ናይ መነባብሮ ፀፍሒ 

ንምድያብን ብመሰረቱ ንምቕያርን እንታይ 

ብሉፅ ፓሊስታትን ኣካይዳታትን ክነታኣታትው 

ኢና ይብሉ? ኣብዙይ ግልፂ ኣካይዳን መማረፂ 

ፓሊስን የብሎምን፡፡ ሽግር ናይ ምግዋሕን 

ኣብኡ ካብ ምንባርን ሽግር ናይ ምፍታሕ 

ኣንፈት የብሎምን፡፡ 

 

 

II. ኣብ ተቋወምቲ በብእዋኑ ዝራኣዩ ነዚኦም 

ዘፋልሱ ፕሮግራማት፣ እስትረቴጅታትን 

ኣወዳድባታትን ናይ ኣካይዳታት ስልትታትን 

ናይ ዝሓዝዎ ራኢን መሰረትን ምንጋዕ 

ነፀብራቓት እዮም ዝመስሉ፡፡ 

Berhane 

berhane_teklu@ymail.com 
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