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ቁጥሮች ምን ይሊለ!!! ምናባዊ ትንተና 

ብርሃነመስቀሌ ወሌዯገሪማ አፅብሃ, aberhaneth@gmail.com,  

ከጎንዯር ከተማ 

ጥር 30 2002ዓም 

 

ውዴ አንባቢያን በዴጋሚ በዚህች ሁሇተኛዋ ፅሁፌ ወዯ 80 ሚሉዮን የኢትዮጵያ 

ህዝብ ቁጥር በመጠቀም የሚያመጣው ውጤት በመመሌከት ምናባዊ ትንተና የያዘች 

ጽሑፍ ይኸውና ቢያሇሁ:: መሌካም ንባብ እመኛሇሁ:: 

ወዯዴንም ጠሊንም ህዝብ ሃይሌ ነው ቻይናን እዩ (ተጨማሪ ላሊ ነገርም 

ቢኖራቸው):: ህዝብ ቆራጥና ብሌህ መሪ ሲኖረውና ህዝቡም ሇጦርነት ማቄን 

ጨርቄን ሳይሌ ሇአገር ዲር ዯንበሩ እንዯሚዘምተው ሁለ ሇሌማትም ከዘመተ ህዝብ 

ሌማት ነው:: ህዝብ የአገር መሇያና መኩሪያ ሀብት ነው (ሇህዝብና የህዝብ ዴንቅ 

ውጤቶችን ሇማየት በቱሪስት መሌክ ሰው ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ አገር 

እየተመመ እያየነው ነውና):: ስሇህዝብ ይህን ካሌኩ ዘንዲ የህዝብ ቁጥር መሰረት 

የተሰሊ ሂሳብ ከዚህ በታች በዝርዝር ቀርቧሌ::  

ሌብ በለ 80 ሚሉዮን ህዝብ ሁለ የአምራችነት እዴሜ ያሇ ማሇት አይዯሇም:: 

ሆኖም ግን በአምራችነት እዴሜ ያሇ ህዝብ አምራች ሊሌሆኑ ክፍልችን (ህጻናትና 

ሽማግላዎች) ጨምረው ይሰራለ ተብል ታሳቢ ተዯርጓሌ:: ህዝብ እንዯ አንዴ 

ሇዴህነት ከዘመተ በጥቂት ዓመታ ኢትዮዽያ ከዴህነት ትወጣሇች:: 

ጉዞ ፩ 

ቁጥር: 80 ሚሉዮን የኢትዮዽያ ህዝብ 

አበረከተ (ብር):  እንዯምንም ተጣጥሮ እያንዲንደ ሰው በቀን አንዴ 
ብር 

ጠቅሊሊ የተበረከተ 
(ብር):  

 በቀን: 80ሚሉዮን ብር   

 በወር: 2.4ቢሉዮን ብር 

 በ6ወር:14.4ቢሉዮን ብር   

 በዓመት: 29.2ቢሉዮን ብር 

 

የተበረከተው የዋሇበት አሊማ 
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በዓመት የተበረከተው ገንዘብ ቢያንስ ቢያንስ አንዴ የውሃ ኤላክትሪክ ሃይሌ 

ማመንጫ ሇመገንባት የሚያስችሌ የገንዘብ አቅም ይኖራሌ ማሇት ነው:: ሌብ በለ 

ከእያንዲንደ የኢትዮጵያ ህዝብ የወጣች ገንዘብ ባንዳ ኤላክትሪክ ሃይሌ ማመንጫ 

መስራት ተቻሇ ማሇት ነው በአንዴ አመት ይህ 80ሚሉዮን ህዝብ አንዴ የውሃ 

ኤላክትሪ ሃይሌ ማመንጨት ከቻሇ በሁሇት ዓመት ሁሇት የውሃ ኤላክትሪ ሃይሌ 

በሶስት ዓመት……  (ይህን ስሌ የመገንቢያ ጊዜ ሳይጨምር ነው::)  

እሺ ሃይሌ ማመንጫው በመንግስት በጀት ይሰራ ቢባሌ ይህን ከህዝብ የተሰበሰበ 

ገንዘብ በአንዳ በያንዲንደ የአገራችን ዋና ዋና ከተሞች ሌዩ የሆኑ የቤተ መጻህፍት 

ቤቶች መገንባት ይቻሊሌ ወይም ትሊሌቅ ፋብሪካዎች በየክሌለ አንዴ አንዴ 

መገንባት ይቻሊሌ:: ይህም በፋብሪካዎች ውስጥ በዛ ያሇ ሰው ሃይሌ የስራ እዴሌ 

ተፈጠረ ማሇት ነው ተባብረን እንዯ አንዴ ሇሌማት ከተነሳን ይህን ያህሌ ስኬት 

ማግኘት ይቻሊሌ:: እያንዲንደ የህብረተሰብ ክፍሌም ተጠቃሚ ያዯርጋሌ:: 

ጉዞ ፪ 

ቁጥር  80ሚሉዮን የኢትዮዽያ ህዝብ 

አበረከተ (ነጻ 
ጉሌበት)  

በወር አንዴ ቀን ነፃ የጉሌብት ስራ መስጠት (ጽዲት ፣ 
ችግኝ ተከሊ ወዘተርፈ) 

 

የተበረከተው የዋሇበት አሊማ 

1. ጽዲት 

ከተሞቻችን እንዱሁም አከባቢያችን ፅደና ከበሽታ ማስተሊሇፊያ ከመሆን ነፃ 

ይሆናለ:: ህዝባችን ሇበሽታዎች ህክምና የሚያወጣቸው የመዴሃኒትና የተሇያዩ የጤና 

አገሌግልቶች ወጪዎች ቀነሰ ማሇት ነው:: ከተሰበሰው ቆሻሻ ሇባዮጋዝ ምርት 

ግብዓት ይሆናሌ:: ኣንዲንድቹም ሇፋብሪካዎች እንዯጥሬ ዕቃ (ጠርሙዝ ወረቀት ጎማ 

ወዘተ) ሉሆኑ ይችሊለ:: በአንዴ ዴንጋይ ሁሇት…መቶ ወፎች… ማሇት ይህ ነው 

ሇካ!!! (የአከባቢና ጥበቃ ዴህንነት እንዲይቀየሙ መግዯሌ መምታት የሚሇው 

አሌጨመርኩም) 

2. ችግኝ ተከሊ 

እያንዲንደ 80ሚሉዮን ህዝብ በቀን አንዴ ችግኝ ቢተክሌ በቀን 80ሚሉዮን፣ በወር 

2.4ቢሉዮን፣ በ6ወር 14.4ቢሉዮን፣ በዓመት 29 ቢሉዮን ችግኝ ይተከሊሌ ማሇት ነው:: 
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ችግኝ ተከሊ ስሌ ቀጥታ በአይኔ ዴቅን የሚሌብኝ አገራችን በዯን ስትሸፈንና 

የከባቢው አየር ቀዝቀዝ የሚሌ ስሜት ሲሰማኝ ነው:: ይህን የዯን መሸፈን ከሊይ 

በአውሮፕሊን አገራችን ስናያት ከባንዳራችን ቀሇማት መካከሌ በአ-ረ-ን-ጋ-ዳ ቀሇም 

አሸብርቃ እናያታሇን:: የባንዳራችንም መሌእክት ወይም ትርጉም በተግባር አሳየን 

ማሇት ነው:: በተጨማሪም በአገራችን የንጹህ አየር ምርት በሽበሽ ይሆናሌ:: በዚሁም 

ጤነኛ የአየር ንብረት ይኖረናሌ:: አገራችንም ምቹ የቱሪስት መስህብ ትሆናሇች:: 

የኢትዮዽያ ወንዞችም ቀዴሞ ውሃ ከማስተሊሇፍ ስራ ቦዝነው ከነበሩበት በዚህ ጊዜ 

የሚጠበቅባቸው ስራ ይሰራለ:: ሃይቆች ውሃ ማቆር የተፈጥሮ ስራቸው በአግባቡ 

ይወጣለ:: እንዱሁም የውሃ ግዴቦች ከዓመት ዓመት ሙለ ይሆናለ:: ሇሃይሌ 

ማመንጨትም ሆነ ሇመስኖ፣ ሇዓሳ እርባታ፣ ሇቱሪስት መስህብነት ግዳታችውን 

ይውጣለ:: በነገራችን ሊይ የሃይሌ ማመንጫ ግዴቦቻችን ሙለ ስሇሚሆኑ በውሃ 

ሃይሌ የሚመረት የኤላክትሪክ ሃይሌ በአስተማማኝነት ይጨምራሌ:: መብራት 

መጥፋት ዴሮ ቀረ ተብል ይሰሇቃሌ:: ባሇፈው ዓመት በወዱያኛው ወዱያኛው 

ዓመት መብራት የመጥፋት ጦስ ምን ያህሌ ችግሩ በየቤታችን በር እንዲንኳኳ 

እንዱሁም ማንኳኳት ብቻ ሳይሆን በቤታችን ውስጥ ዘው ብል በመግባት ኢኮኖሚ 

በለት ላሊ እንዲናጋ እናውቀዋሇን:: ሇምሳላ ቆንጠር አዴርጎ ሇማሳየት ያህሌ 

የዩኒቨርሲቲ ተማሪው (ቸካዩ)፣ ካፍተሪያዎች (ሇአስጠጩም ሇጠጩም)፣ ጸጉር 

ማስተካከያ ቤቶች (ሇአስተካካዩም ሇተስተካካዩም)፣ ሇሌኳንዲ ቤቶች (ሇስጋ አስበይም 

ሇበይም) ወዘተርፈ ወዘተርፈ ቢየዋሇሁ:: 

አርሶ አዯር ህዝባችንም በመስኖም ሆነ በዝናብ ውሃ በሚያገኘው ምርቱ 

ይጨምራሌ:: አርሶ አዯሩ የተግበሰበሰ ምርት ያመርታሌ ይሸጣሌ:: ከተሜውም 

በመካከሇኛ ዋጋ ሸምቶ ይበሊሌ:: በአጠቃሊይ አገራችን የሮኬት ያህሌ ፍጥነት 

የምታዴግ ሁኖ ይሰማኛሌ::  

ማጠቃሇያ 

ከሊይ የተጠቀሱት እንዯምሳላ ሇማቅረብ ታስቦ እንጂ ህዝብ እንዯአንዴ ቆሞ 

ከተሰሇፈ የማይገነዴሰው የችግር ተራራ የሇም እንዱሁም ማዯግ መመንገዴም 

ይችሊሌ:: ችግኝ ተከሊ ይህን ያህሌ ውበት፣ ጤና፣ እዴገትና ብሌጽግና ያሇው ከሆነ 

በአንዴ ሌብ ይህን ቅደስ ሃሳበ በተግባር እንግሇጸው እዯግመዋሇሁ በተግባር 

እንግሇጸው:: ሇዚሁ ቅደስ ተግባር ቆርጠው ሇተነሱ ዜጎቻችንም የሞራሌ፣ የጉሌበት፣ 

የገንዘብ ዴጋፍ እንስጣቸው እሊሇሁ:: በኢትዮጵያ አገራችን በህብረት የሚሰሩ 

ስራዎች በጥናት ተሇይተው በግሌጽ ህዝቡ እንዱያወቃቸው ይዯረግ:: ህዝብም 

የሚያስተባብር ተቋም ይቋቋም የተቋቋመ ካሇም በአስቸካይ ሇህዝቡ የማስተዋወቂያ 
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መንገድች ይፍጠር:: በቀጣይ ተመሳሳይ ጽሁፍ እስገምንገናኝ ውዴ አንባቢዎቼ ዯህና 

ሰንብቱሌኝ:: ኢትዮዽያችንም ትዯግ ትመንገዴ!!! ባአሁኑ ዘመን ዴህንት ቁስቁሌናም 

በኢትዮዽያ ታሪክ አንዱጠፋ እመኛሇሁ:: 

ህብረት ጥንካሪ ነው!!!  

Unity Is Strength!!!  


