
በኢንስቲትዩቱ አዱሱ የሥራ 
ሂዯት በሆነው በሕብረተሰብ 
ጤና አዯጋ አመራር 
አማካኝነት ከዴንገተኛ 
የጤ ና  አ ዯ ጋዎች 
ዝግጁነትና ምሊሽ ጋር 
በተያያዘ በዝግጅት ሊይ 
ያ ሇ ው ን  መ መ ሪ ያ 

የማስተዋወቂያ፣ አሇም አቀፍ 
ዴንጋጌዎች ሊይ ግንዛቤ 
የማስጨበጫ እንዱሁም 
የባሇሙያዎች ስሌጠና በአዲማ 
ከተማ አዲማ ዴሬ ሆቴሌ 
ከታህሳስ 16 እስከ 20 ቀን 
2002 ዓ.ም ተካሄዯ፡፡ 
 

በመጀመሪያዎቹ ሦስት ቀናት 
በዝግጅት ሂዯት ሊይ ያሇውን 
ዴንገተኛ በሽታን የመከሊከያ 
መንገድች መመሪያ 
የማስተዋወቅ ተግባር 
እንዱሁም የሪፖርት 
ማቅረቢያ ቅጽ እና የበሽታ 

ባሇሙያዎች በዴንገተኛ የኅብረተሰብ ጤና አዯጋ ዝግጁነት እና ምሊሽ ሊይ መከሩ 

በውስጥ ገጾች፡- 

ኮሚቴው የሰው ኃይል 
ድልድሉን በቅርቡ ይፋ 
እንዯሚያዯርግ አስታወቀ 

 
የኢንስቲትዩቱን መሪ እቅድ 
አጠናቆ የሚያቀርብ የሥራ 
ቡድን ተቋቋመ 

 
በኤች አይ ቪ /ኤድስ 
መድሃኒቶች ብግርነት ላይ 
ያተኮረ አውዯ-ጥናት ተካሄዯ 

 
 በጡረታ ለተሰናበቱ ሠራተኛ 
ሽኝት ተዯረገ 

የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ጤና ና  ሥነ  ምግብ  ምርም ር  ኢ ን ስ ቲት ዩት   

የምርምር ውጤቶች ሇፖሉሲ አወጣጥ እንዱያገሌግለ በማስቻሌ 
ሂዯት ሊይ ምክክር ተካሄዯ 

የምርምር ውጤቶች ሇፖሉሲ 
አውጭዎች በሚያገሌግለበት 
መሌኩ ተዘጋጅተው በአገሪቱ 
ያሇውን የጤና አገሌግልት 
የማሻሻሌ ሂዯት እንዱያግዙ 
በማስቻሌ ሂዯት ሊይ ያተኮረ 
የግማሽ ቀን የምክክር መዴረክ 
በኢንስቲትዩቱ አዲራሽ ታህሳስ 
22 ቀን 2002 ዓ.ም ተካሄዯ፡፡  
በምክክር መዴረኩ መክፈቻ ሥነ 
ስርዓት ሊይ የኢንስቲትዩቱ ም/
ዋና ዲይሬክተር ድ/ር አምሀ ከበዯ 
እንዯተናገሩት የምርምር 

ውጤቶች በፖሉሲ አውጭዎች 
በቂ ግንዛቤ አግኝተው የጤና 
አገሌግልቱን ሇማሻሻሌ ይውለ 
ዘንዴ ኢንስቲትየቱ ከአገር 
አቀፍና ዓሇም አቀፍ አጋሮቹ ጋር 
በመሆን ተመራማሪዎችንና 
ፖሉሲ አውጭዎችን የማቀራረብ 
ሥራ እያከናወነ ይገኛሌ፡፡ 
ኢንስቲትዩቱ ከዚህም በተጨማሪ 
Supporting the use of Re-
search Evidence (SURE) for 
Policy in Africa Health sys-
tem በተሰኘው ፕሮጀክቱ 

አማካኝነት ወባን የመከሊከሌ 
ሂዯትን ማሻሻሌ በሚሌ ርዕስ ስር 
ኢትየጵያ የግዴ በወባ መዴሃኒት 
ርጭት እና ኬሚካሌ በተነከረ 
አጎበር በመጠቀም ወባን 
የመከሊከለን እንቅስቃሴ መግፋት 
አሇባት የሚሇው ሊይ ምርምር 
በማካሄዴ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
 
ድ/ር አመሀ አክሇውም ‹‹የዛሬው 
የምክክር መዴረክ ምናሌባትም 
በአገራችን የፕሮግራም ሥራ 

ቅጽ 1 ቁጥር 1—    ታህሳስ 27 ቀን 2001 ዓ.ም 

ስብሰባው ቤተካሄዯበት ወቅት 

    ወዯ ገጽ4 ዞሯዋሌ 

ወዯ ገጽ 3 ዞሯል 

በኢጤሥምምኢ ሕዝብ ግንኙነት 
አገልግሎት ዘወትር ማክሰኞ 

በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር 
የሚታተም 



     
         በኢንስቲትዩቱ ዋና 
ዲይሬክተር የተሰየመውና 
በመሰረታዊ የሥራ ሂዯት 
ሇውጥ ሊይ ተመስርቶ የሰው 
ኃይሌ ዴሌዴሌ የሚያካሂዯው 
ኮሚቴ ዴሌዴለን በቅርቡ 
ይፋ እንዯሚያዯርግ 
አስታወቀ፡፡ 
 
      ኮሚቴው እንዯገሇጸው 
በኢንስቲትዩቱ በተካሄዯው 
የመሠረታዊ የሥራ ሂዯት 
ሇውጥ (BPR) ጥናት 
በተፈጠረው አዱስ አዯረጃጀት 
ሊይ በመመስረት ከፌዳራሌ 
ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ 
ኢንስቲትዩቱ የሚያስፈሌገው 
የሰው ኃይሌ ቁጥር 
ሇኢንስቲትዩቱ ተሌኳሌ፡፡ 
 
ይኸው ተፈቅድ በመጣው 
አዱስ አዯረጃጀት ሊይ መሰረት 
በማዴረግ የአስተዲዯር ዘርፍ 
ሠራተኞችን የሚዯሇዴሇው 
ኮሚቴ በዋና ዲይሬክተሯ በድ/
ር ፀሏይነሽ መሰሇ ህዲር 28 

ቀን 2002 ዓ.ም 
በቁጥርኢጤሥምምኢ1.22/
130 በተጻፈ ዯብዲቤ 
የተቋቋመ ሲሆን፤ ስዴስት 
አባሊትን ያቀፈ ነው፡፡  
 
የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ 
አቤሌ የሻነህ ሲሆኑ፤ አቶ 
ኃብተየስ ኃይለም 
የኮሚቴው አባሌና ጸሏፊ 
ናቸው፡፡ አቶ መክብብ 
ጌታሁን፣ አቶ ታዯሰ 
ንጋቱ፣ አቶ መኮንን 
አስፋው እና ወይዘሮ 
ዘውዱቱ በንቲም በኮሚቴው 
አባሌነት በመስራት ሊይ 
ናቸው፡፡ 
 
ኮሚቴው በእስካሁኑ የሥራ 
ሂዯቱ የአሰራር ቅዯም 
ተከተሌ ከማዘጋጀት ጀምሮ 
የተሇያዩ መሥሪያ ቤቶችን 
የዴሌዴሌ ተሞክሮ 
እንዱሁም የዴሌዴሌ 
መመሪያዎችንና ዯንቦችን፣ 
አዋጆችንና የቢፒአር ጥናት 
ውጤቶችን፣ የተዯሌዲይ 

ሠራተኞችን ግሊዊ መረጃ 
እንዱሁም ከፌዳራሌ ሲቪሌ 
ሰርቪስ ኤጀንሲ ተፈቅዯው 
የመጡ የሥራ መዯቦችን 
ዝርዝር ያሰባሰበ ሲሆን፤ 
የዴሌዴሌ መስፈርቶችንም 
አዘጋጅቷሌ፡፡  
 
 ይኸው ኮሚቴ ስሇዴሌዴለ 
ከሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ 
በተሊኩት የውዴዴር 
መስፈርቶች ሊይ ሇሰራተኛው 
በቂ ግንዛቤ ሇማስጨበጥ 
ሥሌቶችን በመንዯፍ ሊይ 
ይገኛሌ፡፡ 
 
ኮሚቴው የኢንስቲትዩቱ 
ሠራተኞች በቀዴሞው 
የምግብ ጥናት ዴርጅት ሕንጻ 
ቢሮ ቁጥር 105 በሚገኘው 
ጽ/ቤቱ በግንባር በመገኘት 
ወይም በጽሁፍ በማዴረግ 
ሇሥራ እንቅስቃሴው ያግዛለ 
የሚሎቸውን ኃሳቦች 
እንዱያቀርቡሇት ጠይቋሌ፡፡ 
 
 

ኮሚቴው የሰው ኃይሌ ዴሌዴለን በቅርቡ ይፋ 
እንዯሚያዯርግ አስታወቀ  

‹‹ከፌዳራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ 
ኤጀንሲ ተፈቅዯው የመጡ 
የሥራ መዯቦችን ዝርዝር 
ያሰባሰበ ሲሆን፤ የዴሌዴሌ 
መስፈርቶችንም 
አዘጋጅቷሌ›› 
 

ገጽ 2 

በኤች አይ ቪ/ኤዴስ 
መዴሏኒቶች ብግርነት ሊይ 
ያተኮረ እና መዴሃኒቶቹን 
አስመሌክቶ ግንዛቤ 
ማስጨበጥ የሚችሌ አውዯ 
ጥናት በአዲማ ከተማ 
አዋሽ ብሄራዊ ሆቴሌ 
ከታህሳስ 20 እስከ 21 ቀን 
2002 ዓ.ም ተካሄዯ፡፡ 
 
በዚህ ኢንስቲትዩቱ 
ባዘጋጀው አውዯ ጥናቱ 
ሊይ ከሁለም ክሌሌ ጤና 
ቢሮዎች የፕሮግራምና 
እቅዴ አዘጋጆችና 
አስፈጻሚዎች፣ የፌዳራሌ 

ጤና ጥበቃ የጤና 
አገሌግልት ዲይሬክቶሬት 
ተወካዮች እንዱሁም 
ከላልች ባሇዴርሻ እና ጉዲዩ 
ከሚመሇከታቸው አካሊት 
የተውጣጡ ባሇሙያዎች 
ተገኝተዋሌ፡፡ 
 
አውዯ ጥናቱ የዓሇም ጤና 
ዴርጅትን ዓሇም አቀፍ 
ስትራቴጂ ያስተዋወቀ 
ሲሆን፤ እንዯ 
አውሮፓውያኑ የጊዜ ቀመር 
ከ2007 እስከ 2009 የኤች 
አይ ቪ መዴሃኒቶችን 

ብግርነት አስመሌክቶ 
ተዘጋጅቶ የነበረውን 
እቅዴም በእቅደ መሰረት 
የተከናወኑና ያሌተከናወኑ 
ተግባራትንም ገምግሟሌ፡፡ 
 
በአውዯ ጥናቱ እንዯ 
አውሮፓውያን አቆጣጠር 
ከያዝነው 2010 እስከ 2014 
ባለት አምስት ዓመታት 
በዚሁ ዘርፍ ሇማከናወን 
የታቀዯውን ረቂቅ 
የእስትራቴጂ እቅዴ 
የማስተዋወቅ ሥራም 
ተሰርቷሌ፡፡ 

በኤች አይ ቪ/ኤዴስ መዴሃኒቶች ብግርነት ሊይ ያተኮረ  



ገጽ 3 

ባሇሙያዎች በዴንገተኛ የኅብረተሰብ ... 

ክፍልች ሊይ ገንቢ 
አስተያየቶች የቀረቡ ሲሆን፤ 
የጋራ መግባባት ሊይም 
ተዯርሷሌ፡፡ 
 
በዚሁ ውይይት ሊይ የአገሪቱ 
የዴንገተኛ የኅብረተሰብ ጤና 
አዯጋን የመከሊከሌ አሰሊሇፍን 
የሚያሳይ መዋቅር ቀርቦ 
አስተያየት የተሰጠበት 
ሲሆን፤ ትኩረት ሉሰጣቸው 
የሚገባቸው 20 በሽታዎችም 
ተሇይተው ወጥተዋሌ፡፡ 
 
በስብሰባው አራተኛ ቀን 
በክሌሌ የሚገኙ ኦፊሰሮች፣ 
የአጋር ዴርጅቶች ተወካዮችና  
ከጉዲዩ ጋር ቀጥተኛም ሆነ 
ተጓዲኝ ግንኙነት ያሊቸው 

ተቋማት ተወካዮች በተገኙበት 
ዓሇም አቀፍ የጤና ዴንጋጌው 
ምን እንዯሚመስሌ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ስብሰባ 
ተካሂዶሌ፡፡ 
 
ከዚሁ ጋር በተያያዘ 
በመጨረሻዎቹ ሁሇት ቀናት 
የዴንገተኛ አዯጋዎች 
ዝግጁነትና ምሊሽ እቅዴ 
አዘገጃጀት ሊይ ስሌጠና 
ተሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ስሌጠና 
ሊይ ክሌልች ከራሳቸው ክሌሌ 
ነባራዊ ሁኔታ ጋር የተገናዘበ 
የራሳቸውን እቅዴ በማዘጋጀት 
ረገዴ በቂ ግንዛቤ እንዱያገኙ 
የተዯረገ ሲሆን፣ በአገር አቀፍ 
ዯረጃም አንዴ ወጥ የሆነ 
እቅዴ የሚዘጋጅበት ሁኔታ 
ተመቻችቷሌ፡፡ 

መግሇጫዎች  ሊይ ውይይት 
ሰፊ ውይይት ተካሂዶሌ፡፡  
 
የእያንዲንደ ክሌሌ የዘርፉ 
ኃሊፊዎችና ባሇሙያዎች 
እንዱሁም ከአጋር ዴርጅቶች 
ዯግሞ የአሇም የጤና 
ዴርጅት፣ የመንግስታቱ 
ዴርጅት የሕጻናት ፈንዴ፣ 
የአሜሪካን የበሽታ መከሊከያና 
መቆጣጠሪያ ዴርጅት፣ 
የኢትዮጵያ የኅብረተሰብ ጤና 
ባሇሙያዎች ማኅበር፣ 
የቱላን የኒቨርሲቲ 
የኢትዮጵያ ቴክኒካሌ 
አሲስታንስ ፐሮግራም 
ተወካዮች በተገኙበት 
በተካሄዯው በዚሁ ውይይት፤ 
መሻሻሌ በሚገባቸው የሰነድቹ 

‹‹በዚህ ስሌጠና ሊይ ክሌልች 

ከራሳቸው ክሌሌ ነባራዊ ሁኔታ 

ጋር የተገናዘበ የራሳቸውን እቅዴ 

በማዘጋጀት ረገዴ በቂ ግንዛቤ 

እንዱያገኙ ተዯርገጓሌ›› 

የኢንስቲትዩቱን መሪ እቅዴ አጠናቆ የሚያቀርብ የሥራ ቡዴን 
ተቋቋመ 

የሚዘጋጀው መሪ እቅዴ ከሥራ 
አመራር አካሊትና ከአጠቃሊይ 
ሠራተኛው በሚቀርቡ ኃሳቦች 

ከተተናከረ በኋሊ በባሇ ዴርሻ 
አካሊት ውይይት ተካሂድበት 
እንዯሚጸዴቅ ይጠበቃሌ፡፡ 

 የኢንስቲትዩቱን የአምስት አመት 
መሪ እቅዴ ከBalanced Score 
Card (BSC) በተዛመዯ መሌኩ 
የሚያዘጋጅ እና 12 አባሊት ያለት 
አንዴ የሥራ ቡዴን በኢንስቲትዩቱ 
ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር ተሰየመ፡፡ 
 
ይሄው ታህሳስ 20 ቀን 2002 
ዓ.ም የተቋቋመው የሥራ ቡዴን 
የሚመራው በድ/ር እሸቱ ሇማ 
ሲሆን፤ የሚያስተባብረውም 
የኢንስቲትዩቱ ፕሊንና ፕሮግራም 
አገሌግልት ነው፡፡ 
 
የሥራ ቡዴኑ በተቀመጠሇት የጊዜ 
ማዕቀፍ መሠረት ሥራውን 
የጀምረው ታህሳስ 20 ቀን 2002 
ዓ.ም ሲሆን፤ በመጪው የካቲት 
ወርም ሥራውን ያጠናቅቃሌ፡፡ 
ይሄው ኮሚቴ ረቂቅ መሪ እቅደን 
ካዘጋጀ በኋሊ ሇኢንስቲትዩቱ ሥራ 
አመራር አካሊትና ሠራተኞች ገሇጻ 
ያዯርጋሌ፡፡  

እቅዱ ከBSC አንጻር ውይይት ሲካሄድበት 



እንግዲ፣ የሰው ኃብት ሥራ 
አመራርና የጠቅሊሊ አገሌግልት 
ዲይሬክተር አቶ ሰሇሞን ሽመሌስ 
እንዱሁም የጋራዥ እና ስምሪት 

ሠራተኞች በተገኙበት ታህሳስ 23 
ቀን 2002 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ 
አዲራሽ ሽኝት ተዯረገሊቸው፡፡ 
 
ሇተሰናባቹ ሠራተኛ የጋራዥና 
ሥምሪት ሠራተኞች ገንዘብ 
በማዋጣት የገዙት አንዴ 
ብርዴሌብሰ ከነአንሶሊና ትራሱ 

ዴርጅቱን ሇረጅም 
ጊዜ ሊገሇገለትና 
በቅርቡም በጡረታ 
ሇተሰናበቱት ሇአቶ 

ዯርሶ ገበየሁ 
የኢንስቲትዩቱ ዋና 
ዲይሬክተር ድ/ር 
ፀሏይነሽ መሰሇ፣ ም/
ዋና ዲይሬክተር ድ/ር 
አመሀ ከበዯ፣ የዋና 
ዲይሬክተሯ ሌዩ 
ረዲት ወ/ሮ እታሇም 

በስጦታ መሌክ ተበርክቶሊቸዋሌ፡፡ 
 
ዋና ዲይሬክተሯ በዚሁ ሥነ-ስርዓት 
ሊይ ባሰሙት ንግግር የጋራዥና 

የስምሪት ሠራተኞች በራሳቸው 
ተነሳሽነት ያዯረጉት ሽኝት 
ኅብረታቸውን የሚገሌጽና 
የሚዯነቅ ነው ካለ በኋሊ የዚህ 
አይነቱ በጡረታ ሇሚገሇለ 
ሠራተኞች የሚዯረግ አሸኛኘት 
በየሥራ ክፍልች ብቻ ሳይወሰን 
በእቅዴ ተይዞ አጠቃሊይ 
የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች 
በተገኙበት የሚዯረግ መሆን 
ይገባዋሌ ብሇዋሌ፡፡ 
 
የእሇቱ ሥነ-ስርዓት 
የተጠናቀቀው ተሰናባቹ አቶ 
ዯርሶ ባዯረጉት የዲቦ ቆረሳ ሥነ-

ስርአትና በሇስሊሳ መጠጦች ግብዣ 
ነው፡፡ የዝግጅት ክፍሊችን ከዚህ 
በፊትም ሆነ ከዚህ በኋሊ  በጡረታ 
ሇሚሰናበቱ ሠራተኞች በሶሻሌ 
ኮሚቴው ዯንብና መመሪያ መሰረት 
ወጥ በሆነ መሌኩ እንዱሰራበት 
መሌዕክቱን ያስተሊሌፋሌ፡፡ 
 

በጡረታ ሇተሰናበቱ ሠራተኛ ሽኝት ተዯረገ 

የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት 

በኢትዮጵያ ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየሳምንቱ ማክሰኞ 

የሚታተም 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሏይነሽ ኤሌያስ 
 
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
 

 
 

+25112 751522 

+25112 753470 
 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 
 

 

1242/5654 
 

 

 
ehnri@telecom.net.et 

 

በማውጣት ሂዯት ውስጥ 
የጤና ምርምር ተጨባጭ 
ውጤቶችን ስሌታዊ በሆነ 
መንገዴ መጠቀም ማስቻሌን 
የሚያበረታታ መንገዴ ሲሆን 
በኢትዮጵያ ውስጥ ኢቪአይፒ 
ኔት ኢትዮጵያ በኢንስቲትዩቱ 
ውስጥ ሥራውን በማከናወን 
ሊይ ይገኛሌ፡፡  
 
ኢቪአይፒ ኔት የተመሰረተው 
ሜክሲኮ ሊይ እንዯ 
አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 
ኖቨምበር 2004 በተካሄዯው 
የሚኒስትሮች ጉባኤ ሲሆን፤ 
ዋና አሊማውም ጤናን 
ሇማሻሻሌ ያለ እውቀቶችን 
የመጠቀም ሌምዴን ማሻሻሌ 
የሚሌ ነበረ፡፡ ይሄው ኢቪአይፒ 
ኔት  በኢትዮጵያ ውስጥ 
የተጀመረው ዯግሞ እንዯ 
አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በሰኔ 
2007 በኢንስቲትዩቱ በተካሄዯ 
አውዯ ጥናት ሊይ ነው፡፡ 
 

ውጤቶች (በአቶ ቀሌቤሳ 
ኡርጋ)፣ የምርምር 
ውጤቶችን በአፍሪካ የጤና 
ሥርዓት ውስጥ በሚወጡ 
ፖሉሲዎች ሊይ የመጠቀም  
ሁኔታን ማገዝ (አቶ አደኛ 
ወዬሳ)፣ በኢትዮጵያ 
በኬሚካሌ የተነከሩ አጎበሮችን 
የመጠቀም ሌምዴ (ኦቶ ዯረጀ 
ኦሊና ከዓሇም ጤና ዴርጅት)፣ 
በኢትዮጵያ የወባ መከሊከያ 
አጎበር የመጠቀም ተሞክሮና 
የሚገኝበት ሁኔታ (አቶ 
ገዛኸኝ ተስፋዬ ከ ከማሊሪያ 
ኮንሰርቲየም) እና Minimum 
standard for SURE policy 
briefs and dialogue (በድ/ር 
አምሀ ከበዯ) በሚለ ርዕሶች 
ጽሁፎች ቀርበዋሌ፡፡  
 
ኢ ቪአይፒ ኔት (Evidence 
Based Informed Policy 
Network) የጤና ፖሉሲ 

አስኪያጆችን፣ ከፍተኛ የጤና 
ተመራማሪዎችን፣ የመንግሥታቱ 
ዴርጅት ተቋማትን፣ 
መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችን 
እና የጤና የሙያ ማኅበራትን 
አንዴ ሊይ በማሰባሰብ የጤና 
ምርምር ውጤቶችን ሇጤና 
ፖሉሲ አወጣጥ አመቺ በሆነ 
መሌኩ ሇፖሉሲ አውጭዎች 
የማቅረብ አዱሱ ሥሌት ሊይ 
ሲመከር የመጀመሪያው ነው›› 

ብሇዋሌ፡፡  
 
በውይይት መዴረኩ ከሁለም 
የኢንስቲትቱ ዲይሬክቶሬቶች 
የተውጣጡ ባሇሙያዎችን 
ጨምሮ ከ20 በሊይ አገር አቀፍ 
እና ዓሇም አቀፍ ጉዲዩ 
የሚመሇከታቸው ዴርጅቶች 
ኃሊፊዎችና ባሇሙያዎች 
ተሳትፈዋሌ፡፡  
 
በውይይቱ ወቅት የኢቪአይፒ ኔት 
አመሰራረትና ያስመዘገባቸው 

ለአቶ ደርሰ ገበየሁ ስጦታው በዯበረከዯበት ወቅት 

የምርምር ውጤቶች ... 


