
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት 21ኛውን የግንቦት 20 የድል በዓልን ምክንያት በማድረግ የታተመ ልዩ እትም   
ሴኔ 11 ቀን 2004 ዓ.ም 

በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ሚኒ ስቴ ር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥ ነ  ም ግ ብ  ም ርም ር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት   

የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያው ግንባር 

(ኢህአዴግ) ባካሄደው መራራ የትጥቅ ትግል አምባገነኑ የደርግ 

ስርዓት የተገረሰሰበት 21ኛው ዓመት የድል በዓል በጤና ጥበቃ 

ሚኒስቴር እና በኢንስቲትዩቱ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከበረ፡፡ 

 የኢንስቲትዩቱ ተ/ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር አመሃ ከበደ 

በኢንስቲትዩቱ በተካሄደው ሥነ ሥርዓት ላይ በዓሉን 

አስመልክቶ ባሰሙት ንግግር ባለፉት 21 ዓመታት ለዘመናት 

በአገራችን ስር ሰደው የቆዩ ፖለቲካዊ፣ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ 

ችግሮችን ለመፍታትና የአገራችንን አንድነትና የእድገት ጎዳና 

በጽኑ መሰረት ላይ ለመገንባት ዘርፈ ብዙ ተግባራት ሲከናወኑ 

ቆይተዋል፡፡ በዚህም መሰረት በአገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን 

ለመገንባት የሚያስችሉ በርካታ ድሎችን ተጎናጽፈናል፡፡ 

ከአለፉት 11 ዓመታት ወዲህ ለልማትና ለዴሞክራሲ ግንባታ 

የተጀመረው የተሀድሶ መስመር በመላ ህብረተሰባችን ዘንድ 

እየሰረጸ በመሄዱ በሁሉም ዘርፍ የሚደረገው እንቅስቃሴ 

አመርቂ ውጤት አስገኝቷል፡፡ በተለይም ካለፉት ስምንት 

ዓመታት ወዲህ ባለ ሁለት አሀዝ የኢኮኖሚ እድገት 

በማስመዝገብ አገራችን በፈጣን የልማት ጎዳና ላይ ትገኛለች፡፡ 

በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት 

ከተሰጣቸው ግቦች መካከል አንዱ በዓለም የጤና ድርጅት 

የተቀመጡትን የምእተ ዓመቱን የጤናው ዘርፍ የልማት ግቦች 

ማሳካት ነው፡፡  

ወደ ገጽ 3 ዟሯል 
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መንግስቱ ተፈራ ይባላሉ 

በኢንስቲትዩታችን የጥበቃ 

ሠራተኛ ናቸው፡፡ 

ተወልደው ያደጉት እዚሁ 

በአዲስ አበባ ጉለሌ ክ/ከተማ  

በተለምዶ አለም ፀሐይ 

ድልድይ  ተብሎ በሚጠራበት 

አካባቢ ነው፡፡ 

ግንቦት 20 ለእርሶ ምንድነው? 

ብለን ላነሳነው ጥያቄ በሰጡን  

ምላሽ   

አቶ ፈርዱ ኢጊ ይባላሉ፡፡ 

በኢትዩጵያ የጤናና ሥነ ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩቱ የሥነ ምግባር 

መኮንን ናቸው፡፡  

ተወልደው ያደጉት በቀድሞው በባሌ ክ/ሀገር ዶዶላ ከተማ ነው፡፡ 

ግንቦት 20 ለእርሶ ምንድነው? ብለን ላቀረብንላቸው ጥያቄ በሰጡን 

ምላሽ   

‹‹ግንቦት 20 በሀገራችን ዘላቂ ሠላምና ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ 

የሰፈነበት ቀን ነው፡፡ ግንቦት 20 ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገታችን 

እንዲፋጠን ሀገራችን ከነበረችበት ድህነትና ኋላ ቀርነት ተላቃ 

በዚህም ምክንየት የነበረውን መጥፎ ገጽታ ለመቀየር ያስቻለ ቀን 

ነው፡፡›› 

የግንቦት 20 ፍሬ ናቸው የሚሏቸው ምን ምን ናቸው?  

ሀገራችን በአሁን ጊዜ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ከማስመዝገቧም በላይ 

እየተሰሩ ያሉ ልማቶች ለምሳሌ ታላቁ የህዳሴው ግድብ ከዚህ በፊት 

ይሰራል ተብሎ ያልታመነና ግንቦት 20 ካስገኛቸው አንጋፋ ድሎች 

አንዱ ነው፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ ብሔር ብሐረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት በነጻነት 

መብታቸው ተከብሮ በአንድነት ሚኖራቸው ሌላው ድል ነው፡፡  

ግንቦት 20 ብሔር ብሐረሰቦችና ህዝቦች በራሳቸው ቋንቋ መናገር 

መቻላቸው፣ 

የሚሉትን ቢጠቅሱልኝ ? 

በሰላም  ወጥቶ በሰላም 

መግባት፣ የፈለግነውን ነገር 

መናገር መቻላችን፣ በደል 

ቢኖር እንኳን ለሚመለከተው 

ክፍል በማመልከት መፍትሄ 

ማግኘት የቻልንበት፣ ሥራ 

ፈጣሪ የሆንበት፣ የጤና 

ተቋማት  የ ተ ስፋፉ በት ፣  

ህብረተሰቡ የጤና ተቋማትን 

በቅርበት በማግኘት መገልገል 

መቻሉ የግንቦት 20 ፍሬዎች 

ብዙ ናቸው ብለዋል፡፡   

‹‹ግንቦት 20 ለእኔ የነጻነት ቀኔ 

ነው፡፡ ከአስጨናቂውና  አፋኙ  

የደርግ አገዛዝ የተላቀቅንበት፣ 

የራሳችንን መብት በራስ  

የመወሰን መብት ያወጅንበት፣ 

በነጻነት መኖር የጀመርንበት፣ 

ከጨለማ ወደ  ብርሃ ን 

የተጓዝንበት ቀን ነው፡፡›› 

ብለዋል፡፡ 

 

የግንቦት 20 ፍሬዎች ናቸው 

(አቶ ፍርዱ ኢጊ ) 

 ልጆቻቸውን አፍ  በፈቱበት ቋንቋ  ማስተማር እና  መማር 

መቻሉ፣ የህገ መንግስቱ መጽደቅ ፣ ማንኛውም ብሔረሰብ ተጽዕኖ 

የማይደረግበት መሆኑ ሁሉ በግንቦት 20 የተገኙ ድሎች ናቸው፡፡ 

ለአዲሱ ትውልድ የሚያስተላልፉት ነገር ካለ?  በጠየቅናቸው 

የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተዋል  

አዲሱ ትውልድ በግንቦት 20 የመጡ ድሎችን ማስቀጠል መቻል 

አለበት የዓምስት ዓመቱን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን ከግብ 

ከማድረስ አንጻር ከወጣቱ ትውልድ ብዙ ይጠበቃል በማለት 

አስተያየታቸውን አጠቃለዋል፡፡   

(መንግስቱ ተፈራ ) 
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ስለሆነም በጤናው ዘርፍ ልማት የተነደፉ 

እቅዶችን ለማሳካት ከኢንስቲትዩታችን 

ባለሙያዎች  በህብረተሰብ ጤናና በሥነ-

ምግብ ላይ ችግር ፈቺ የሆኑ ጥናትና 

ምርምሮችን በማካሄድ፣ የድንገተኛ 

የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን ቁጥጥር 

አስተማማኝ በማድረግና  ጥራቱ 

የተረጋገጠ አስተማማኝ የላቦራቶሪ 

አገልግሎት ለህብረተሰባችን ተደራሽ 

የሚሆንበትን አቅም በመገንባት 

የ በኩላችንን  ኃ ላፊ ነት  መወጣት 

ይጠበቅብናል ብለዋል፡፡ 

 

አክለውም ዶ/ር አመሃ በዚህም መሰረት 

ካለፉት 21 የድል ዓመታት ወዲህ 

መከላከልን መሰረት ባደረገው የጤና 

ፖሊሲያችን መነሻነት የህብረተሰባችንን 

ወ/ሮ ዳባሽ ጎሹ  ይባላሉ፡፡  

በኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ የላቦራቶሪ 

ቴክኒሽያን ናቸው፡፡  

የተወለዱት በሸዋ ክ/ሀገር ሸንኮራ አካባቢ 

ሲሆን ያደጉት በደቡብ ክልል ክብረ 

መንግስት ከተማ ነው፡፡  

ወ/ሮ ዳባሽ የንጉሱን እና የደርግን 

ሥርዓቶች አይቻለሁኝ ይላሉ፡፡  

እድገትዎ እንዴት ነበር ብለን ላነሳነው 

ጥያቄ ሲመልሱ ትምህሬቴን ጨርሼ ብዙ 

ቦታ እደርሳለሁኝ የሚል ህልም ነበረኝ 

ይሁን እንጂ የደርግ መንግስት ሲመጣ 

የ11ኛ ክፍል ተማሪ በነበርኩበት ወቅት 

ነው በደርግ ጊዜ ትምህርት ቤቱ በመዘጋቱ 

ትምህርቴን ለማቋረጥ ተገደድኩ፡፡ ከዚያም 

በቀድሞው ዋናው ላቦራቶሪና የጥናት 

ድርጅት በጽዳት ሠራተኝነት ተቀጠርኩኝ፡፡  

ትምህርቴን በማታው ክፍለ ጊዜ በመማር 

12ኛ ክፍለን አጠናቀቅሁኝ፡፡  

  

ግንቦት 20 ለእርሶ ምንድን ነው?   

‹‹ግንቦት 20 ለእኔ ፋሲካÀ ነው›› 

በደርግ ሥርዓት ብዙ በደል ደርሶብኛል 

ትምህርቴን እንዳቋርጥ ተገድጄአለሁኝ፣ 

የማሳድጋቸውን የእህቴን  አራት ልጆች 

ከትምህርት ገበታቸው  ተነጥቄአለሁኝ ፡፡ 

ወ/ሮ ዳባሽ ጎሹ  

አሁን ያለውን ሠላም እንዴት 

ይገልጹታል ? 

በደርግ ጊዜ ሽማግሌዎች 

ከመጦር ይልቅ ወደ ጦር 

ሜዳ ሲሄዱ፣ ወጣቶች 

ከመማር ይልቅ ወደ ጦር 

ሜዳ ሲሄዱ ነበር አሁን ለእኔ 

እፎይታ ነው፡፡ ባልማርም 

ልጆቼን ማስተማር ችያለሁ፡፡  

የግንቦት 20 ፍሬዎ ናቸው 

የሚሉትን ቢጠቅሱልን  

ለእኔ ዩንቨርስቲዎች በከፍተኛ 

ደ ረ ጃ  መ ከ ፈ ታ ቸ ው ፣ 

ደረጃቸውን የጠበቁ መንገዶች 

መሰራታቸው፣ ሰዎች በወጡበት መቅረት 

የለም ከቦታ ወደ ቦታ በነጻነት መንቀሳቀስ 

መ ቻ ላ ቸ ው ፣  ት ም ህ ር ት  ቤ ቶ ች 

መስፋፋታቸው፣ የተለያዩ ጥራታቸውን 

የጠበቁ ህንጻዎች መገንባታቸው፣ 

ሆፒታሎች በየአካባቢዎች መገንባታቸው፣ 

ተማሪዎች በተወለዱበት አካባቢ በራሳቸው 

ቋንቋ በህጻንነታቸው ከቤተሰቦታቸው 

ሳይርቁ ሳይቸገሩ ወላጆች የሚሰጡዋቸውን 

ትኩስ ሺሮ እየበሉ መማር መቻላቸው 

እነዚህ ሁሉ የግንቦት 20 ፍሬዎች 

ናቸው፡፡  

ግንቦት 20 ለሴቶች ያመጣው ለውጥ 

ምንድ ነው?  በተለይም ለሴቶች 

መንግስት እገዛ ያደርግላቸዋል፣ ስርዓቱም 

ያግዛቸዋል ከእነዚህም መካከል   የመማር 

እድል ማግኘታቸው በየት/ቤቶች የሴቶች 

ቁጥር በዝቷል በአመራርና ውሳኔ ሰጭነት 

ቦታ ላይም ብዙ ሴቶች መምጣት 

ችለዋል፡፡ የሴቶች ቁጥር በዝቷል 

የሚባለው ወደ መድረክ መውጣት 

ስለጀመሩ ነው የሚመስለኝ ብለዋል፡፡   

ወደ ገጽ 4 ዟሯል 



የኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና 
ሥነምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤል የሻነህ 
    ፍቃዱ በሻህ 
    ፀሐይነሸ ኤሊያስ 
    
     
ፎቶግራፈር፡- 
  ህ/ግንኙነት ጽ/ቤት  
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
    ሐረገወይን ይግዛው  

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet..et 

 

ገጽ 4 

የጤና ችግሮች ለመፍታት በርካታ ጥናትና 

ምርምሮችን አካሂደናል፡፡ በተለይም ከአስር ዓመት 

ወዲህ የቅድሚያ ትኩረት በተሰጣቸው ተላላፊ 

በሽታዎች ማለትም፡- በኤች አይቪ፣ በቲቢ፣ 

በወባ፣ በንጥረ ምግቦች እጥረት ላይ እና በባህለዊ 

መድሀኒቶች ዙሪያ የአገራችንን የጤና አገልግሎት 

አሰጣጥ እንዲሻሻል የሚረዱ በርካታ ጥናቶችና 

ምርምሮች ተከናውነዋል፡፡ 

ጥቂቶችን ለመጥቀስ ያክልም ድንገተኛ 

የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን መቆጣጠርና የጉዳት 

መጠናቸውን መቀነስ  የእናቶችንና የህጻናትን 

ሞት ለመቀነስ በሚረዱ ጥናቶችም በኩል 

በምግብና ስነ-ምግብ ሣይንስ ዳይሬክቶሬትና 

በስርዓተ ጤና ዳይሬክቶሬት አማካኝነት ልዩ ልዩ 

ምርምሮች በመካሄድ ላይ ናቸው፡፡  

 

የእነዚህ ሁሉ ጥረቶች ድምር ውጤት አገራችን 

ለጀመረችው የተሀድሶ የልማት ጎዳና በተለይም 

በጤናው ዘርፍ በአራተኛው የጤና ልማት 

ፕሮግራም የተቀመጡ ግቦችን እውን በማድረግ 

በዓለም የጤና ድርጅት ለምእተ ዓመቱ የተቀመጡ 

ግቦችን ለማሰካት ከፍተኛ አስተዋጽኦ 

እንደሚያደርግ ይታመናል ብለዋል፡፡  

 

በአምስት ዓመቱ ስትራቴጂክ እቅዳችን 

ያስቀመጥናቸውን እቅዶች ለማሳካት በቀሪዎቹ 

የእቅድ ዓመታት ያሉብንን የተለያዩ ችግሮች 

እየፈታን ለውጤት ማብቃት ከሁላችን የሚጠበቅ 

ተግባር ነው ያሉት ዶ/ር አመሃ  በአጠቃላይ የስራ 

ውጤቶቻችንና በቀሪ እቅዶቻችን ዙሪያ የጋራ 

ግንዛቤ መያዝ አሰፈላጊ ነው በማለት 

የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች እንዲወያዩ መድረኩን 

በመክፈት በተሰሩ ሥራዎችና ቀጣይ ሥራዎች 

በተመለከተ ከሠራተኞች ጋር  የፓናል ውይይት 

ተደርጓል፡፡  

በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በተከበረው በዓል ላይም 

ሁሉም የኢንስትዩቱ ሠራተኞች የተገኙ ሲሆን 

በበዓሉ ላይ ቀርበው በነበሩት የግጥም እና 

የጥያቄና መልስ ውድድርም የኢንስቲትዩታችን 

ባልደረቦች የነቃ ተሳትፎ ያደረጉ ሲሆን በውድድሩ 

የኢንስቲትዩታችን የህዝብ ግንኙነት ባልደረባ  ወ/

ሮ አስተር ማሞ 1500 ብር ቦንድ ተሸላሚ 

ሆነዋል፡፡ 


