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በአሻንጉሊቶች ህይወትን ማዳን 

በጤና ላይ ያተኮሩ 39 አዲስ የፀሀይ መማር ትወዳለች ፊልሞች እንዲሁም 12 
መፃህፍት ተመረቁ 

አዲስ አበባ፤ኢትዮጵያ፤ጥር 26 2008 ዓ.ም.፡- በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ከጤና ጥበቃ 
ሚኒስቴር የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን የታዋቂውን የሬዲዮና ቴሌቪዥን የህፃናት ፕሮግራም 
ፀሀይ መማር ትወዳለች  አዳዲስ ሥራዎች በዛሬው ዕለት በይፋ መርቀዋል፡፡ ፀሀይ መማር 
ትወዳለች-ሄልዚ ዊዝ ኪድሰ አዲሱ የዊዝ ኪድስ ወርክሾፕ ሥራ ሲሆን፤ ዓላማውም የጤና 
ትምህርትን ለወላጆች/አሳዳጊዎችና ህፃናት ተደራሽ በማድረግ  የህፃናት ሞትን መቀነስ ነው፡፡ 
እነዚህ 39 ፊልሞች በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አገር አቀፍ የቴለቪዥን ጣቢያ 
ቅዳሜ ጥር 28 2008 ዓ.ም ከጧቱ 3፡30 ጀምሮ በተከታታይ መተላለፍ ይጀምራል፡፡ 

ዊዝ ኪድስ ዎርክ ሾፕ ከአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ/ USAID / ባገኘው የገንዘብ 
ድጋፍና በማህበረሰቡ ተሳትፎ ፕሮጀክቱን ተግባራዊ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ ጥናቶች 
እንደሚያሳዩት 350,000 የሚደርሱ ህፃናት በኢትዮጵያ ውስጥ በየዓመቱ ይሞታሉ፡፡ 90 በመቶ 
የሚሆነው የህፃናቱ ሞት ደግሞ የሚከሰተው አስቀድሞ ለመከላከል በሚቻሉና በህክምና ሊድኑ 
በሚችሉ እንደ የሳንባ ምች፣ተቅማጥ፣ ወባ፣ የተመጣጠነ ምግብ እጥረትና ኤች.አይቪ/ኤድስን 
በመሳሰሉ በሽታዎች ነው፡፡                                   

(ምንጭ: https://www.usaid.gov/ethiopia/global-health) 

ፀሀይ መማር ትወዳለች-ሄልዚ ዊዝ ኪድስ  በአራት ዋና ዋና የጤና ርዕሰ ጉዳዮች ማለትም - ተላላፊ 
በሽታዎች፣ ንጥረ-ምግብ፣ ደህንነት እንዲሁም ንፅህና ላይ ግንዛቤን በማስፋት የህፃናትን ሞት ለመቀነስ 
ይሠራል፡፡  

ዊዝ ኪድስ ወርክሾፕ ታዋቂውን የፀሀይ መማር ትወዳለች የአሻንጉሊት አኒሜሽን ትርኢት በመጠቀም 
አዲስ 39 በተለያዩ የጤና መልእክቶች ላይ የሚያተኩሩ  ፊልሞችን ለህፃናት እንዲሁም 
ለወላጆች/አሳዳጊዎች ተስማሚ በሆነ መልኩ አዘጋጅቷል፡፡ በተጨማሪም እነዚህን ፊልሞች የሚያግዙ 
12 መፃህፍት ተዘጋጅተዋል፡፡ በዚህ ፕሮጀክት የተሠሩትን ሁሉንም ቪዲዮዎችና መፃህፍቶች እንዲሁም 
የመምህራን ሥልጠናዎች በአዲስ አበባና በደብረ ብርሃን የሚገኙ 6 ትምህርት ቤቶች ተጠቃሚ 
እንዲሆኑ አደርጓል፡፡ በተጨማሪም የፀሀይ መንደር በአዲስ አበባ ገርጂ አካባቢ ተከፍቶ ግልጋሎት 

ለተጨማሪ መረጃ ቀጥሎ በተመለከተው ቁጥር ይደውሉ፡-011-130-7033 

ድረ-ገጽ፡- http://ethiopia.usembassy.gov 

https://www.usaid.gov/ethiopia/global-health
http://ethiopia.usembassy.gov/


መስጠት የጀመረ ሲሆን፤ ህፃናትና ወላጆች/አሳዳጊዎች አንድ ላይ በመሆን ከጤና ጋር ተያያዥነት 
ያላቸውን ትምህርቶች በጨዋታና ሳቢ በሆነ መልኩ ይማራሉ፡፡ የፀሀይ መንደር  ሥራውን ከጀመረበት  
ከነሐሴ 2007 ዓ.ም. ጀምሮ ወደ 2000 የሚጠጉ ጎብኚዎችን ከክፍያ ነፃ አስተናግዷል፡፡ 

ዊዝ ኪድስ ዎርክሾፕ ከዓለም አቀፍ የህፃናት ዕድገት ጥናት አጥኚዎች ጋር በመተባበር በጤና ጉዳዮች 
ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ፊልሞች በህፃናት ላይ ያመጡትን ለውጦች ለመመዘን ጥናት አካሂዷል፡፡ ጥናቱ 
እንዳመላከተው የፀሃይ መማር ትወዳለች-ሄልዚ ዊዝ ኪድስ የጤና ፕሮግራም የተከታተሉ ህፃናት 
ፕሮግራሙን ካላዩት ህፃናት ጋር ሲነፃፀሩ፤ ከዚህ ቀደም የነበራቸው ዕውቀት በእጥፍ ሊያድግ ችሏል፡፡ 
ወ/ሮ ብሩክታዊት ጥጋቡ የዊዝ ኪድስ መሥራችና ዋና ሥራ አስኪያጅ እንደሚሉት፡- “ውጤቱ 
ከገመትነው በላይ ነው፡፡ የፀሃይ ፊልሞችና መፃህፍትን በመጠቀም የህፃናትን ጤና ለማሻሻል እና 
ህይወታቸውን ለመታደግ በመሥራታችንና ውጤትም እያስመዘገብን በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነኝ፡፡ 
የእነዚህ የመማሪያ ፊልሞችና መፃህፍት በስፋት ለህፃናት መዳረስ አለባቸው፡፡ ከዚህ ቀጥሎ ይህንኑ 
የማመቻቸት ሥራዎችን መሥራት ይጠበቅብናል፡፡ ምክንያቱም ህፃናቱን በስፋት በደረስን ቁጥር 
የበርካቶችን ህይወት እንዲድን እንረዳለን ማለት ነው! ”  

እ.አ.አ የ2010 የሮሌክስ ወጣት ሎሬት የሆነችው ወ/ሮ ብሩክታዊት እንዳለችው “ይህ የሥራ ህይወቴ 
ትልቁ ውጤት ነው፡፡ ላለፉት 15 ዓመታት በህፃናት የትምህርት  ላይ ስሠራ ቆይቻለሁ፡፡ ነገር ግን 
የህፃናትን ሞት መቀነስ ካልቻልን ሥራዬ ፋይዳ የለውም፡፡ በመሆኑም እንደዚህ ዓይነት በህፃናት ጤና 
ላይ ከፍተኛ ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ ሥራዎችን ለመሥራት ላለፉት ስድስት ዓመታት ህልሜ ነበር” 
ብላለች፡፡ 

በመክፈቻ ፕሮግራሙ ላይ የተገኙት በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ፓትሪሺያ ሀስላክ እንዳሉት፡- 
“ትምህርት በቀላሉ ልንከላከላቸው በምንችላቸው በሽታዎች የሚከሰትን ሞት ለማስቀረት ከፍተኛ 
መሳሪያ ነው፡፡ የጤና ትምህርነትን መማርና ተግባራዊ ማድረግ፣ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግና አፋጣኝ 
እርምጃዎችንን መውሰድ በህይወት በመቆየትና ባለመኖር መካከል ከፍተኛ ልዩነት ይፈጥራል ፡፡ ፀሀይና 
ጓደኞቿም ልጆችና ወላጆችን/አሳዳጊዎችን በህፃናት ወሳኝ የጤና ርእሶች ዙሪያ  ያላቸውን እውቀትና ቀና 
አመለካከት ለማዳበር ይረዳሉ፡፡”  

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ምክትል የቢሮ ሃላፊ የሆኑት አቶ ኃይለስላሴ ፍሰሀ 
“…እነዚህ ፊልሞችና መፃህፍት በተለያዩ ሚዲያዎች በሚተላለፉበት ወቅት ሁሉንም ማህበረሰብ 
በጤናው ዘርፍ ግንዛቤ ለመፍጠር ያለው ፋይዳ የጎላ ነው፡፡ በተለያዩ የትምህርት ሥራዎችም የተገኙ 
ድሎችን የምናፀባርቅበት አንድ መሣሪያ ሊሆን ይችላል” ብለዋል፡፡ 

የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተወካይ በዚህ የምረቃ በዓል ላይ የተገኙ ሲሆን፤ በዝግጅቱ ላይም እንዳሉት፡-  
“ባለፉት ቅርብ ዓመታት የህፃናት ሞትን በኢትዮጵያ በመቀነስ ትልቅ ለውጥ አምጥተናል፡፡ ነገር ግን 
አሁንም ብዙ ለውጦች መምጣት ይኖርባቸዋል፡፡ ችግሮቹ ሰፊ ሲሆኑ፤ መፍትሄዎቹ ደግሞ የሁሉንም 
ጥረት ይጠይቃሉ፡፡ ማህበረሰቡ ኃላፊነትን በመጋራት የመፍትሄዎቹ አካል ሲሆን፤ እንዲሁም ከጤና 
ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር እንደቀደመው ጊዜ በመተባበት ሲሠራ የህፃናትን ሞት በከፍተኛ ፍጥነት ለመቀነስ 
እንችላለን፡፡” 

ዊዝ ኪድስ ዎርክሾፕ በኢትዮጵያውያን የሚመራ ማህበረሰብ አቅኚ ድርጅት ሲሆን፤ እ.ኤ.አ ከ2005 
ጀምሮ ለህፃናትና ወጣቶች ትምህርታዊ የሆኑ ፕሮግራሞችን በሬዲዮ፣ በቴሌቭዥንና በመጻህፍት 
በአገርኛ ቋንቋ ያቀርባል፡፡” ፀሃይ መማር ትወዳለች” እና ”አሳትፉኝ ” የተሰኙት በዓለም አቀፍ ደረጃ 
ልዩ-ልዩ ሽልማትን ያገኙ ፕሮግራሞች ዊዝ ኪድስ ዎርክ ሾፕ የሚታወቅባቸው ሥራዎች ናቸው፡፡ 

ለተጨማሪ መረጃ ብሩክታዊት ጥጋቡን ከዚህ በታች ባለው አድራሻ ያግኙ፡- 

የቢሮ ስልክ:- +251-11-6-297768     ሞባይል:- +251-91-1-523381     ኢሜል:- tsehai@whizkidsworkshop.com  

ድረገፅ:-www.whizkidsworkshop.com  

### 
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