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አዲስ ዓመትና የስታስቲክስ ውጥረት 
 

 

ወንድም ተክለ 09/20/09 

 

የዴሞክራሲ ስርዓት ከብዙ መገሇጫዎቹ አንዱ የግሌ ጋዜጦች መኖርና 

መበራከት መሆኑ አጠያያቂ አይደሇም። አዲስ አበባ ውስጥ ጋዜጣ ገዝቶ 

ማንበብ ያሇና የነበረ ቢሆንም ሇአንድ አፍታ በቤስታ ቤስቲን ተከራይቶ 

ርእሰ ወሬዎቹንና ምናሌባትም የተወሰኑ አምዶች መግብያ አንብቦ መመሇስ 

እስከ አሁን ያሌተዳሰሰ የአገራችን የግሌ ጋዜጦች ታሪካዊ ሂደት ነው፡፡ 

በዚህ ረገድ ጋዜጣ ተከራይቶ ካፌ በመቀመጥ በማንበብ ሌምድ ያዳበሩ 

ሰዎችም እየጨመረ የመጣ ይመስሊሌ። 
 

አንዱ ጓደኛዬ  ይህ ሂደት ሇብ ሇብ ከሚባሌ ምግብ ጋር ያያይዘዋሌ፡፡ 

ትክክሇኛው መረጃ በርእሰ ወሬዎቹ ካገኘህ በመረጃ የመበሌፀግ ዕድሌህ 

ይሰፋሌ፤ ርእሰ ወሬዎቹ እንቶ ፇንቶ ከመሆን አሌፇው አደናጋሪና 

ግንኙነት ከላሇው ጉዳይ ጋር የተያያዙና በትክክሇኛ መረጃ ያሌተመሰረቱ 

ከሆኑ ደግሞ በቀሊለ እንደሚቦካ ሇብሇብ ምግብ መርዛማነት ያህሌ 

ጭንቅሊት ይመርዛለ ይሊቸዋሌ፡፡   
 

ይህ ጉዳይ ላሊ ጊዜ ምናሌባትም በጥናት ሊይ ተመስርቼ የምመሇስበት 

ቢሆንም ሇዛሬ በአንደኛው ጋዜጣ ሊይ ቀሌቤን ስሇሳበውና በጥሌቀት 

መርምሬው ስሊስገረመኝ መሰረታዊ የስታስቲክስ ውጥረት አንድ ነገር 

ማሇት ፇሇግኩኝ፡፡ ከነዚሁ በየጊዜው ከሚወጡት ጋዜጦች በአንደኛው 

ጋዜጣ ያየሁትና ግራ ያጋባኝ ሰንጠረዥን ረጅም ጊዜ ወስጄ አየሁት፣ 

ሌተነትነው፣ ሊነፃፅረውም ሞከርኩኝ። እንደላሊው ጊዜ አይቼው ማሇፍ 

ስሊሌፇሇኩኝ ጋዜጣውን በመግዛት እቤቴ ወስጄ በአትኩሮት አነበብኩት፤ 

ሇመረዳትም ሞከርኩኝ፤ ነገር ግን ስሇጉዳዩ ተገቢውን ስዕሌ ሉሰጠኝም 

አሌቻሌም ። ይሄኔ ነበር፤ የስታስቲክስ ውጥረት የሚሌ ርዕስ በጭንቅሊቴ 

ውስጥ አቃጭል ብዕሬን እንዳነሳ የተጋበዝኩት። 
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ጋዜጣው የዓመቱ ጀግና፣ የዓመቱ ስኬትና ቅላት በማሇት ሉያጠናቅር 

ባሰበው አምድ ሊይ የሀገሪቱ ነዋሪዎች ስሇሀገሪቱ ኢኮኖሚና  ፖሇቲካ 

ተጠይቀው የሰጡትን ምሊሽ በማሇት የህፃን ሌጅን መዳፍ በማታክሌ ቦታ 

ያካሄደውን ጥናት የሚያመሇክት ሰንጠረዥ መሰሌ  ነገር ያወጣው። 
 

ሇዚህ ጥናት ተብዬው አስተያየት የተሰጡ መሊሾችን ደግሞ ሲያብራራ 

ጨሇምተኛ አስተያየት ብል የገሇፀበትም አግባብን አስተውያሇሁ። በምንም 

መሌኩ አስተያየት የሰጠ አካሌን አግባብነት በላሇው ቃሌ መግሇፅ ተገቢነት 

የላሇው ሆኖ ሳሇና የተሻሇ መገሇጫ ካስቀመጠው ምርጫ ውስጥ ማግኘት 

እየተቻሇ ጨሇምተኛ ብል መጀመሩ ጨሇምተኝነቱ ከየት ጀምሮ ይሆን? 

ከጥያቄ አወጣጡ? የሚለትን ጥያቄዎች ሉያስነሳ ስሇሚችሌ ማስተዋሌን 

ይጠይቃሌ።  
 

ሇመግሇፅ በተሞከረው ወይም በተቀመጠው ሰንጠረዥ መቶኛ መመዘኛ 

የሚሌ ነገር የላሇው፤ ነገር ግን ተገሌብጠውም ሆነ ተዘቅዝቀው ሲደመሩ 

ከመቶኛ በሊይና የማይሞሊ  መቶኛ አሃዞች ሳይቀር ተደርድረዋሌ። 

የጋዜጣው መቶኛ ድምርና እኔ ስደምረው የመጣው ቁጥር በሁሇቱም 

አቅጣጫ ያሇውን  ከዚህ በታች ተመሌከቱ። 

 

 እንደወትሮ

ው 

የባሰበ

ት 

በጣም 

የባሰበ

ት 

የተሻ

ሇ 

በጣ

ም 

የተሻ

ሇ 

እርግጠኛ 

አይደሇሁ

ም 

አሊውቅም 

ድም

ር 

የአገሪቱ 

ኢኮኖሚ 

ዘንድሮ 

6% 38% 44% 5% 3% 5% 101

% 

 
የአገሪቱ 

ኢኮኖሚ 

ወደፊት 

9% 16% 36% 27% 5% 6% 99% 

የዘንድ 27% 17% 35% 13% 4% 3% 99% 
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ሮ 

የአገሪቱ 

ሁኔታ 

የአገሪቱ 

ፖሇቲካ 

ወደፊት 

15% 15% 28% 20% 9% 13% 100

% 

ዘንድሮ 

የግሌ 

ህይወት 

እንዴት 

ነበር 

27% 13% 12% 30% 11

% 

7% 100

% 

የግሌ 

ህይወት

ዎ 

ወደፊት 

9% 36% 9% 27% 37

% 

14% 132

% 

ድምር 93%  135% 164% 122

% 

69% 48%  

 

 
 

በዚያም አሇ በዚህ አንባቢዎቼ ጥናቱ  ሉመሇከተው የሚገባውን አንዳንድ 

ነገሮችን እንድትገነዘቡ ያስችሌ ዘንድ የህዝብ አስተያየት በሚሰበሰብበት 

ጊዜ ወይም ጥናቶች በሚከናወንበት ወቅት ግምት ሉሰጣቸው የሚገቡ 

ነጥቦችን ትንሽ ሊስታውሳችሁ። እዚህ ሊይ ግንዛቤው የሊችሁም ማሇቴ 

እንዳሌሆነ ግሌፅ ሉሆንሌኝ ይገባሌ። 
 

ነገር ግን እንደ እኔ አንዳንዴ ትኩረት ሳንሰጣቸው የምናነባቸው ነገሮች 

ስሊለ፤ ጥናት (አስተያየት) ተብዬው ያወጣውን በምንም መሌኩ 

የማይዛመዱ ነገሮችን እንድታስተውለሌኝና አንዳንድ ጋዜጦቻችን ምን 

ያህሌ ገበያ ተኮር (market oriented) ወይም እንዲሸጥሊአው ብቻ 

የማይዘባርቁት ነገር እንደላሇ ሌብ እንድትለሌኝ ነው። 
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የህዝብ አስተያየት ጥናት ከማካሄድበት ወቅት ፡-   

 የጥናቱን ዓሊማና ግብ መሰረት በማድረግ የጥናቱን (content) ይዘትና  

አቀራረብ መወሰን (መሇየት) ያስፇሌጋሌ፤ 

 ጥናቱ ሲካሄድ  ሇተጨባጭ ሀሳቦች  ብቻ ቦታ ይሰጣሌ፤  

 ሇጥናት የምንጠቀምባቸው ዘዴዎች እርስ በራሱ የሚጎራረስና አንደኛው 

ነጥብ ላሊውን መመዘኛ (check) የሚያደርግበት መስፇርተ መኖር መቻሌ 

አሇበት፤ 

 በሳይንሳዊ ንድፇ ሀሳብ ሊይ የተመሰረተ ድምዳሜ (conclusion) 

ያስፇሌገዋሌ፤ 

 የጥናቱ መተማመኛ (confidence interval) ምን እንደሚመስሌ ማመሊከት 

ይኖርበታሌ፤ ወዘተ ታድያ ይሄ ሆኖ ሳሇ፤ ጋዜጣው በዘገባው የጠሰቀው 

ነገር ከብት ባሌዋሇበት ኩበት ሇቀማ ይመስሊሌ። 

በመጀመሪያ ተሰበሰበ የተባሇው አስተያየት ምን ዓሊማና ግብ እንዳሇው 

በግሌፅ የሚያሳይ ነገር የሇውም። ምክንያቱም  አስተያየት ሰጪዎቹን 

ጨሇምተኛ በማሇት የቀረበውን አስተያየት ትክክሌ እንዳሌሆነ በማጣጣሌ 

ሇመተንተን የሞከረ ነው። ከዚህም አሌፎ ተርፎ ተጨባጭነት ያሇውም 

አይመስሌም። 
 

ሇዚህም ጥሩና ቀሊሌ መገሇጫ ሉሆን የሚችሇው በእያንዳንዱ ነጠብ 

የተቀመጠው መቶኛ ድምር የተሇያየ መሆኑ ብዙም ሳትደክም ማረጋገጫ 

ሉሆን የሚችሌ ነው።  
 

መቼ ይሄ ብቻ ሆነና፤ አንደኛው ነጥብ ከላሊው ጋር የማይተሳሰር 

(መመዘን) ወይም የሀሳቦቹን ትክክሇኛነት ማረጋግጥ የማይችሌ መሆኑን 

የሚያሳዩ ነገሮችም አለ። ሇምሳላ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዘንድሮም የተሻሇ 

መሆኑን በ5 መቶኛ ገሌፆ ሲያበቃ፤ ዘንድሮ የግሌ ህይወትን በተመሇከተ 

ደግሞ 30 በመቶ የተሻሇ እንደሆነ አስቀምጦታሌ።  
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እንዲሁ በተመሳሳይ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዘንድሮ 3 በመቶ በጣም የተሻሇ 

እንደሆነ ዘባርቆ፤ የግሌ ህይወት ዘንድሮ ደግሞ 11 በመቶ በጣም የተሻሇ 

ነው ተብሎ።  
 

አስተያየት ሰጡ የተባለ ግሇሰቦች ስሇ ግሊቸው መሌካም ሁኔታ 

እንደነበራቸው ሲገሌፁ ሃገሪቱ ግን እጅግ በከፋ ሁኔታ እንደነበረች መሌስ 

ሰጥተውኛሌ ይሇናሌ ጋዜጣው፡፡ እነዚህ አስተያየት ሰጪዎች የሃገሪቱ አካሌ 

አደለምን? ጋዜጣውስ ወካይ ናሙና ናቸው ካሊቸው እንዴት ሃገሪቱ 

የሁለም ሰዎች ነፀብራቅ አሌሆነችም?  
 

እነዚህ ሁለ ነገሮች የሚያሳዩት አስተያየቱን ሇመሰብሰብ የወጡት 

ጥያቄዎች አንደኛው ላሊውን ጥያቄ ግምት ወስጥ ያሊስገባና የማይጎራረስ 

መሆኑን የሚያሳይ ከመሆኑም በሊይ በውጥረት የተሞሊ የሆነም ይመስሊሌ።  
 

ሇዚህም ማረጋገጫ፤ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዘንድሮ እንደወትሮው ሆኖ ሳሇ የግሌ 

ህይወት በከፋ መሌኩ ብሷሌ ማሇት የተቻሇበት አግባብ፤ በተጨማሪም 

የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዘንድሮ የተሻሇና በጣም የተሻሇ ብል የተገሇፀበት መቶኛ 

እና የግሌ ህይወት በአራትና በስድስት እጥፍ ብሌጫ አሳይቷሌ ማሇት ምን 

ማሇት ነው?  የሚፃረሩ ነገሮች ናቸው። 
 

ላሊው የህዝብ አስተያየት በተሰበሰበበት ወቅት መጠይቁን በተመሇከተ 

ምንያህሌ በትክክሌ ተሞሌቶ የተመሇሰ መሆንና አሇመሆኑን፣ የአስተያየት 

ተአማኒነቱን (confidence interval) ምን ያህሌ እንደሆነ ባሌተቀመጠበት 

(ባሌተገሇፀበት) እንዲህ ዓይነት የህዝብ አስተያየት ዳሰሳ (public opinion 

survey) ብል ማውጣት ምንን ሇማስተማር እንደሆነ ወይም ምን ዓይነት 

ገበያን ሇማግኘት እንደተፇሇገ ግሌፅ አይደሇም። 

 

በርግጥ በትክክሌ የህዝብ አስተያየት ከተሰበሰበ ደግሞ አስተያየት 

ሰጪዎቹን ጨሇምተኛ ብል መፇረጅ ተገቢ አይሆንም። ምክንያቱም ነገ 
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የምንፇሌገውን አስተያየት ሉሰጠን የሚችሌ አስተያየት ሰጪ እንዳናገኝ 

ያደርገናሌና። 
 

ይሌቅ አስተያየት ሌንሰበስብበት ያወጣነው መጠይቅ ሉፇተሽና ስርዓቱን 

የተከተሇና ያሌተከተሇ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባናሌ። 
 

ከዚህ በተጨማሪም የምናወጣቸው ጥያቄዎች አቅጣጫን ጠቋሚ (leading 

question) የምናደርጋቸው ከሆነ አስተያየቱ የህዝብ ሳይሆን የተፇሇገው 

ሀሳብ በጋዜጣው እንዲፀባረቅሇት የፇሇገው ግሇሰብ ይሆናሌ እንጂ በህዝብ 

አስተያየት ሽፋን ሉገሇፅ አይገባምም፤ ሉሆንም አይችሌም። ከህዝብ ሇህዝብ 

የተዘጋጀ ጋዜጣ እስከሆነና የፖሇቲካ ፓርቲ ሌሳን እስካሌሆነ ድረስ 

በእውነታ ሊይ የተመሰረተ ሉሆን ይገባሌ እሊሇሁ። ሰሊም  

 

 

 

 

 
 


