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በ ፌዴዙኴ  ጤና  ጥ በቃ  ዑኒ ቬዳ ዛ  
የ ኢ ዴ ዮ ጵ ያ  ጤና ና  ሥ ነ  ዔቌ ብ  ዔ ዛዔ ዛ  ኢ ን ቬ ዱ ዴ ዩ ዴ   

ዋና ዳይዚክዯሯ  የዲቬ ዓዏዴ ዏኴዕክዴ ቬዯኲኯዞ 

የተከበራችሁ 

የኢንስቲዩታችን ሠራተኞች! 

እንዯምታውቁት አሮጌውን 

ዓመት አጠናቀን በመሸኘት 

አዱሱን አመት ሌንቀበሌ 

የቀሩን በጣት የሚቆጠሩ 

ቀናት ብቻ ናቸው፡፡ 

በተጠናቀቀው ዓመት 

በግሊችንም ሆነ በጋራ 

ያሰብናቸውንና  

ያሇምናቸውን ሇማሳካት 

ከሊይ እታች ብሇናሌ፣ 

ሮጠናሌ፣ ዯክመናሌ፡፡ 

አንዲንዶቹ ሌፋትና 

ድካሞቻችን አስዯሳች ፍሬ 

ያፈሩሌን ሲሆን፤ 

የቀሩንንም ቢሆን 

በመጪው ዓመት 

ሇማሳካት መሌካም ተስፋ 

ሰንቀን አዱሱን ዓመት 

ሇመቀበሌ በዝግጅት ሊይ 

ነን፡፡ 

በመሆኑም ባሇፈው ዓመት 

ምን ሠራን? ምን ምን 

ውጤቶችን አስመዘገብን? 

የትኞቹ ሥራዎቻችን 

በጅምር ቀሩ፣ በመጪው 

አዱስ ዓመትስ በአዱስ 

የሥራ መንፈስ ምን 

መሥራት ይጠበቅብናሌ? 

ብል ሇማሰብና ያሇንን 

መሌካም ምኞት 

ሇመግሇጽም ጊዜው አሁን 

ነው፡፡ 

እንዯምታውቁት 

ኢንስቲትዩታችን 

የህብረተሰቡን ጤና 

ሇማበሌፀግ በሚዯረገው 

ርብርብ ሊይ በግንባር 

ቀዯምትነት በመሰሇፍ 

ከሚያካሂዲቸው የምርምር 

ሥራዎች ጎን ሇጎን 

የህብረተሰብ ጤና አዯጋ 

ቁጥጥርና አገር አቀፍ 

የሊቦራቶሪ አቅም 

ግንባታዎችን እያከናወነ 

ይገኛሌ፡፡   የመጪውን 

አምስት ዓመት ዕቅድ 

አጠናቀን ኢንስቲትዩታችን 

ከየት ተነስቶ የት 

ዶ/ዛ   ፀሐይነሽ  ዏቧኯ ወደ ቇጽ 2 ዞሯኴ 



ቇጽ 2 

እንዯሚዯርስና ምን ምን ተግባራትን 

እንዯሚያከናውንም በዝርዝር አስቀምጠን 

ይህንንም ከግብ ሇማድረስ እርምጃውን አንድ 

ብሇን ጀምረናሌ፡፡ በተጨማሪም  

ኢንስቲትዩታችን በአገሪቱ ውስጥ በድንገት 

የሚከሰቱ የኅብረተሰብ ጤና አዯጋዎችን 

ሇመቆጣጠርና ፈጥኖ ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ 

በመሊው አገሪቱ ተግባራዊ የሆነ የግንኙነት 

መሥመር የዘረጋና የተሇያዩ መመሪያዎችን 

ያዘጋጀ ሲሆን፤ በአገሪቱ የምግብ ዋስትናን 

ሇማረጋገጥ ከሚዯረገው ጥረት ጋር 

በተያያዘም ሇመነሻ መረጃነት የሚያገሇግሌ 

አገር አቀፍ የሥነ-ምግብ መነሻ ጥናት 

አካሂዷሌ፡፡ 

ከአጋሮቻችን ጋር ያሇንን ግንኙነት 

አጠናክረን እገዛዎችን ሇማሰባሰብ ባዯረግነው 

ጥረት ሁሇት ትሊሌቅ ፕሮጀክቶችን 

አዘጋጅተን በማቅረብ ከጂ ሲ6/74 ሜላንዲና 

ቢሌጌትስ ! ከግልባሌ ፈንድ እንዱሁም 

ከአሜሪካን የበሽታዎች መከሊከያ ድርጅት  

ከፍተኛ የበጀት እገዛዎችን ያገኘን ሲሆን፤ 

ባሇፉት ጊዜያት 

በግልባሌ ፈንድ 

ቲቢ፣ ኤች አይ 

ቪን እና ወባን 

ሇመከሊከሌና 

ሇመቆጣጠር 

የሚሰጠው ድጋፍ 

ማኅበረሰቡን ምን 

ያህሌ ጠቅሟሌ 

የሚሇው ሊይ 

ጥናት በማካሄድ 

የጥናት 

ውጤቱንም 

አቅርበናሌ፡፡ 

በአገሪቱ የጤና 

ሊቦራቶሪዎችን ጥራት በማሳዯግ 

ሇተጠቃሚው አስተማማኝ የሊቦራቶሪ 

አገሌግልት ሇመስጠት ብሄራዊ ሊቦራቶሪውን 

ከማጠናከር ጎን ሇጎን የክሌሌ ሊቦራቶሪዎችን 

ባሇሙያዎች አቅም በተሇያዩ ሥሌጠናዎች 

በማጎሌበት እና የተሇያዩ ግብአቶችን እና 

ሇሥራው የሚያስፈሌጉ ተሸከርካሪዎችን 

ጭምር በማቅረብ በተሇይ መድሃኒቶችን 

በኤች አይ ቪ/ኤድስ ሇተያዙ ወገኖች 

ሇመስጠት የሚያስፈሌጉ የሊቦራቶሪ 

ምርመራዎችን በክሌልች በበቂ ሁኔታ 

እንዱሰጥ የማድረግ ሥራ ተከናውኗሌ፡፡ 

ሕብረተሰቡ ያሌተቋረጠ የሊቦራቶሪ 

አገሌግልት እንዱያገኝ ሇማስቻሌ 

የመሳሪያዎች ጥገናን ሇማጠናከር 

ከሚዯረገው ጥረት ጋር ተያይዞ Becton 

Dickinson International ከተሰኘ የውጭ 

ድርጅት ጋር ሇሁሇት አይነት መሣሪያዎች 

ነጻ የጥገና አገሌግልትና የስሌጠና ስምምነት 

የፈጸምን ሲሆን፤ ይህም ኢንስቲትዩቱ 

ሇጥገና የሚያወጣውን ወጪ ከመቀነሱ 

በተጨማሪ ሕብረተሰባችን እነዚህ 

ምርመራዎች  ሊይ  ያሌተቋረጠ የሊቦራቶሪ 

ምርመራ አገሌግልት እንዱያገኝ ከማስቻለም 

በሊይ  የባሇሙያዎቻችንን አቅም 

እንዯሚያጎሇብትም ይታመናሌ፡፡ 

ከዚህም በተጨማሪ በትግራይ ክሌሌ 

የተከሰተውን መንስኤው ያሊስታወቀ የጉበት 

በሽታ ሇመታዯግ ከተሇያዩ የሙያ ዘርፎች 

የተውጣጡ ከፍተኛ ባሇሙያዎችን 

በማሰባሰብ የምርምር ሥራዎችን እያከናወንን 

የምንገኝ ሲሆን፤ የእብድ ውሻ በሽታ 

ክትባትንም ሇማምረት ከሲዱሲ በተገኘ ሲድ 

ቫይረስ / /seed virus/ አማካኝነት የሙከራ 

ምርቱ ተጀምሯሌ፡፡ 

ባሇቀው ዓመት ያከናወናቸው እነዚህን ብቻ 

አይዯሇም፡፡  ላለች 

በርካታ 

ተግባራትንም 

አከናውነናሌ፡፡ 

ከነዚህ መካከሌ 

አሁን 

የጠቀስኳቸው 

አንኳር አንኳሮቹን 

ብቻ ነው፡፡  

በአጠቃሊይ ባሇፈው ዓመት በኢንስቲትዩታችን 

የተከናወኑት ሁለም  ተግባራት በሁለም 

የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች ያሊሰሇሰ ጥረትና ንቁ 

ተሣትፎ የተከናወኑ በመሆናቸው ሁለንም 

ሠራተኞች ሊመሰግን እወዲሇሁ፡፡  በመጪው 

አዱስ ዓመት ዯግሞ  ይበሌጥ በተጠናከረ 

መሌኩ የተሻሇ ውጤት ሇማስመዝገብ 

የኢንስቲትዩቱን የአሠራር ሂዯት ሇውጥ 

ትግበራ እና የአገሪቱን አራተኛውን የጤናውን 

ዘርፍ የሌማት መርሃ-ግብር መሠረት አድርጎ 

ከተነዯፈው የአምስት ዓመት መሪ ዕቅዲችን 

ውስጥ በመውሰድ የዓመቱን አዘጋጅተናሌ፡፡  

ይህ ዕቅድ በኢንስቲትዩቱ ተሌዕኮ መሠረት 

በአራት የስትራቴጂ ውጤቶች ሊይ ማሇትም 

በሕብረተሰብ ጤናና ሥነ-ምግብ ሊይ ችግር 

ፈቺ የሆኑ የምርምር ውጤቶችን በማቅረብ፣ 

የሕብረተሰብን ጤና አዯጋ ቁጥጥርን 

አስተማማኝ በማድረግ፣ ጥራቱ አስተማማኝ 

የሆነ የሊቦራቶሪ አገሌግልት ሇሕብረተሰቡ 

በማቅረብ እና ወሳኝ የሆነ አመራርና 

ማስተባበርን በማሳዯግ ሊይ ያተኮረ ነው፡፡  

በመሆኑም በመጪው ዓመት ይሄንኑ 

ዕቅዲችንን ከግብ ሇማድረስ በአዱስ የሥራ 

መንፈስና በጥሩ የቡድን ስሜት በመነሳሳት 

በየተመዯብንበት የሥራ መስክ ኃሊፊነታችንን 

በብቃት እንድንወጣ ጥሪዬን እያስተሊሇፍኩ፤ 

አዱሱ ዘመን ከነመሊ ቤተሰቦቻችሁ የሥራ፣ 

የሠሊምና የጤና እንዱሆንሊችሁ መሌካም 

ምኞቴን አስተሊሌፋሇሁ፡፡ 

  ዋና ዳይዚክዯሯ  የዲቬ ዓዏዴ ዏኴዕክዴ ... 

“ኢንስቲትዩታችን የሕብረተሰቡን 

ጤና ሇማበሌጸግ በሚዯረገው 

ርብርብ ሊይ በግንባር ቀዯምትነት 

በመሰሇፍ ከሚያካሂዲቸው 

የምርምር ሥራዎች ጎን ሇጎን 

የሕብረተሰብ ጤና አዯጋ 

ቁጥጥርና አገር አቀፍ የሊቦራቶሪ 

አቅም ግንባታዎቸን እያከናወነ 

ይገኛሌ” 

“በመጪው አዱስ ዓመት ዯግሞ 

የዚህኑ ያክሌ ውጤት እንዱያውም 

ይበሌጥ በተጠናከረ መሌኩ 

ሇማስመዝገብ የኢንስቲትዩቱን 

የአሠራር ሂዯት ሇውጥ ትግበራ 

እና የአገሪቱን አራተኛውን 

የጤናውን ዘርፍ የሌማት መርሃ-

ግብር መሠረት አድርጎ ከተነዯፈው 

የአምስት ዓመት መሪ ዕቅዲችን 

ውስጥ በመውሰድ የዓመቱን 

አዘጋጅተናሌ” 



ቇጽ 3 

 

ዏቬከዖዔ፡- ከዖዏ ከዑኯው ቌቬ 

የዯቇኗ ቩሆን ዴዛጓዓውዔ 

ቀዳዒይ፣ ኯዓኯዔ ሁኰ 

ዏዷዏዘያ፣ ዛእቧ ክዙዒዴ፣ 

ዏቅድዏ ውዙኅ ዒኯዴ ነው፡፡ 

ዏቬከዖዔ፡- ዐውደ ዓዏዴ፣ 

የክዖዔዴ ጫፍ ዏካዯቻ፣ የዏፀው 

ዒኯዴዔ ይሆናኴ፡፡ 

 

 

ዏቬከዖዔ በክዖዔዴ ውቬጥ 

የዑካዯዴ ቢሆንዔ የጨኯዒው 

ዜ ኴፎ ብዛሃን የዑዲይበዴ፣ 

ዕፅዋዴና ዝዛእዴ የዑያብቡበዴና 

የዑያዝበዴ፣ እንቬቪዴ የጇዙ 

ውሃ እየጇገ፣ ኯዔኯዔ ሣዛ 

እየነጩ የዑቦቁበዴ፣ 

በጇቃኲይ ዔድዛ በበቦች 

የዔዲቋጥበዴ፣ ቧዒይ የደዏና 

ቡኰኮውን (ቊቢዋን) ጥኵ ቀን ብቻ 

ቪይሆን ኳዴ በከዋክብዴ ዒቋጥ 

የዑዷዔዛበዴ ወቅዴ በዏሆኑ ኴዩ 

ወዛ ናዴ፡፡ 

የዏቬከዖዔ ቬዔ ቩነሣ በቌንባዛ 

ቀደዔነዴ የዑወቨዴ በባና እሸዴ 

ናዶው፡፡ በዯኯይ በባ 

ከዏቬከዖዔ ቊዛ ያኲዴ ዴቬቬዛ 

የዯኯየ ነው፡፡ በባ በጥቅዔዴዔ 

ያኯ ቢሆንዔ ዏቬከዖዔን ያኯ 

በባ፣ በባን ያኯ ዏቬከዖዔ 

ዒቧብ ያኯ ደዏና ዝናብ ኯዒቌኗዴ 

የዏዏኗዴ ያህኴ ነው 

የዑሆነው፡፡ ከነዯዖደ 

"ዏቬዖከዖዔ በበባው ቧዛቌ 

በጭብጨባው" እንዲኰ፡፡ 

 

 

"እንቁጣጣሽ" በኢዴዮጵያ ብቻ 

የዔዴቇኝ (የዔዴበቅኴ) 

ከዏቬከዖዔ ዏዷዏዘያ እቬከ 

ዏቬቀኴ ባኯው ዜ የዔዲብብ 

ውቡ በባ ናዴ፡፡ በዴቌዙይ 

"ቇኴቇኯ ዏቬቀኴ" እየዯባኯች ነው 

የዔዴጇዙው፡፡ ደቡብ ጐንደዜች 

ደቌዕ "ጐዜጐዔባሽ" እያኰዔ 

ይጇዋዲኴ፡፡ በዏቬከዖዔ 

የዔዲብበው ቌን እንቁጣጣሽ ብቻ 

ይደኯችዔ፡፡ የድዏዴ ዐይን፣ 

የጅብ ጫዒ፣ ደይ በባ፣ 

የኴጃቇዖድ ኩኴ የዏቪቧኰዴ 

በዏቬከዖዔ ወዛ ብቻ ከዑያብቡ 

የበባ ዓይነድች ጥቂድዷ 

ናዶው፡፡ 

 

 

ኳኲው የዏቬከዖዔ ዏኯያ፣ እሸዴ 

ነው፡፡ በሀቇዙችን ቆኲዒ 

ካባቢዎች እሸዴ የዑደዛቧው 

ከነሐቫ ወዛ ቊዒሽ ዷዔዜ 

ነው፡፡ እንደዚያዔ ሆኖ እሸዴ 

ከቅዱቬ ዮሐንቬ (እንቁጣጣሽ) 

በዟዴ ይቀዏቬዔ፡፡ ከዚሁ 

ከእሸዴ ቊዛ በዯያያዘ ዏዖቪዴ 

የኳኯበዴ ቈዳይዔ ኯ፡፡ በሀቇዛ 

ቤዴ ዲቬ ዯቊቢዎች (ጐጆ 

ወጪዎች) በእንቁጣጣሽ የበቆኵ 

እሸዴ በቬኴቻ ዕኴዯው 

ኯወኲጆቻዶው ይወቬዳኰ፡፡ 

ኳኲውዔ ቢሆን እሸዴ ያኯው 

ኯኳኲው "ዓዏዴ ዓዏዴ 

ይድቇዏን" እያኯ ኯጐዖቤደ እሸዴ 

ያድኲኴ፡፡ ዯቀባዮችዔ "እህኴ 

ይዲዝቬ ይዛከቬ፣ ቪቢ በዚውን 

ዙሽ ቇበዚውን ይባዛክ፣ 

ኑዜችሁ፣ ሕይወዲችሁ እንደ 

እሸዴ የኯዏኯዏ ይሁን ወኴዳችሁ 

ቪዐ ዘዛዲችሁ ቃዐ" እያኰ 

ይዏዛቁዋዶዋኴ፡፡ 

 

"እንቁጣጣሽ-ጐዜጐዔባሽ" 

 

ኴጃቇዖዶች በእንቁጣጣሽ ዒኯዳ 

በየቤደ እየዞና "እንቁጣጣሽ-

ጐዜጐዔባሽ" እያኰ 

የዑያድኰዴን እንቌጫና በባ 

የዑቀጩዴ (የዑነቅኰዴ) 

በእንቁጣጣሽ ዋዜዒ ዔሽዴ 

ነው፡፡ ኴጃቇዖዶዷ እንቌጫ ነቀኲ 

ወደ ዏቬክ ቩሔዱ ወንዶች ችቦ 

ይዘው ያጅቡዋዶዋኴ፡፡ ዏቬክ 

እንደ ደዖቨ ኯኴጃቇዖዶዷ 

"በባየሁ በባየሁ ደይ" እያኰ 

እንቌጫ ዏንቀኴ ቩዷዔ 

ወንዶች ችቦዎቻዶውን ይዘው ዟዴ 

ኯዟዲዶው ቆዏው 

ያበኲዶዋኴ፡፡ 

(ካህሣይ ቇ/እቌዚብሔዛ፤ ኅብዛ 

ብዕዛ፣ 1996) 

ዓመታት ተፈጽመው አዱስ ዓመት 

ስንጀምር ቅደስ ዮሏንስ፣ ዓውዯ 

ዓመት፣ አዱስ ዓመት ፣ እንቁጣጣሽ 

እየተባሇ ይጠራሌ፡፡    ቤተክርስቲያን 

ሉቃውንት እንዯሚያስረደት 

እንቁጣጣሽ የሚሇው ስያሜው አመጣጥ 

ወይም ጥንተ ታሪክ በመጀመሪያ ኖኅ 

ሇሦስቱ ሌጆቹ አህጉራትን በዕጣ 

ሲያካፍሊቸው አፍሪካ ሇካም ዯረሰችው፡፡ 
በአፍሪካ ምድርም ሲገባ በመጀመሪያ 

ያረፈው በኢትዮጵያ ነበር፡፡ ሀገሪቱም 

በአዯይ አበባ አሸብርቃ ነበር፡፡ ወሩ ወርኃ 

መስከረም በመሆኑ ዯስ ብልት «ዕንቁ 

ዕጣ ወጣሽሌኝ» ይህችን ወቅት 

እንቁጣጣሽ ብሎታሌ፡፡ ሁሇተኛው 

የሀገራችን ንግሥት የነበዖችው 

ንግሥተ ሳባ የንጉሥ ሰልሞንን 

ዜና ጥበብ እየሰማች ስታዯንቅ 

ትኖር ነበር፡፡ በጆሮዋ የሰማችውን 

በዓይኗ ዓይታ ሇመረዲት ስሇፈሇገች 

በግመልች ሊይ ሽቱና እጅግ ብዙ 

ወርቅ እንዱሁም በኢትዮጵያ 

የሚገኝ በኢየሩሳላም የማይገኝ ሌዩ 

ሌዩ ገጸ በረከት አስጭና ከብዙ 

ሠራዊት ጋር ወዯ ኢየሩሳላም 

ገባች፡፡ ከንጉሡ ሰልሞንም ጋር 

ተገናኝታ የያዘችውን ገጸ በረከት 

ከሰጠችው በኋሊ ብዙ ነገሮችን 

ጠየቀችው፡፡ እርሱም አንድ ነገር 

ሊይ ሰውሮ ሁለንም ገሇጸሊት፡፡ ቤተ 

መንግሥቱንም በቤተ መንግሥቱ 

የሚገኙ እጅግ በጣም የከበሩ 

ዕቃዎችን ሁለ አስጎበኛት፡፡ 
ሲያበቃ «ዕንቁ ሇጣትሽ ጌጥ 

ይሁንሌሽ» ሲሌ እጅግ በጣም 

የከበረ ዕንቁ አበረከተሊት/ሰጣት/፡፡ 
ወሩም ወረኃ መስከረም ነበር፡፡ 
ከዚህ በመነሣት እንቁጣጣሽ 

የሚሇው መጥቷሌ፡፡ አሁን 

ከሚፈጸመው ሥነ ሥርዓት ዯርሶ 

በመፈጸም ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
የሚከበረውም መስከረም አንድ ቀን 

ነው፡፡ አንድም «ዕንቁ ዕፅ አወጣሸ» 

ብል የአበባውን መፈንዲትን 

ያስረዲናሌ፡፡  



የኢዴዮጵያ ጤናና ሥነ ዔቌብ 
ዔዛዔዛ ኢንቬዱዴዩዴ 

በኢትዮጵያ ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሏይነሽ ኤሌያስ 
 
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
ኮምፒውተር ጽሁፍ 
    ክብነሽ እንግዲ 
 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 

 

 

    ehnri@ethionet.et 
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