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ልውር-ደርብ ይስታዅ ኒውሪና እዳናዅ ግን፡ ገሪ ለንክክኽር ሻኵ። ዓፍየትሲ ቋላዅ፡ ዓቝዲ፡ ወልወልዲ፡ ኣዋይን ሞዳዩዲት
ቋላዅ፡ ዓስተርዲ ኒል ህንባ ሽንግሩውዲት ቋላዅ፡ ፕላነታትዲ ናውልቅዲ ኳረር ዓንከልሊ ናጅልውነዲት ቋላዅ፡ ሪሕ ሻውዲ
ናመንብሮር ኣዋይንዲት ቋላዅ፡ ብራ ዓንቀይሊ ህንባ ሸሽሽዲ ኒል አረርሳ ብርብራዲ (fuel) አሪ ማዕድናትዲት (minerals)
ቋላዅ ይስተክ ሲረክ ቋልስትሮ ገረሰው ክማነዲ ናት ተከው ገሪው አሪውዲ ናውክ ልውር-ደርብ ይስቶ አርእስትሮ ገረሰኵ።
ልውር-ደርብ እና ደኳ ሊኽ አመሪል ካያ ገሪዅ ጃብራ ፈሩዅር ዳበሩዅር። እና ዳበርና ኒን ይና መንብሮ ንኪርዅል ህንባዅሉ
ግደራ በሀርኮት ግን። ኒልድ አርና ትክዲ ካበነዲ ግንዲ ሻኽላ። ኣን እና ክቱብ ንድ ደኵሲያ ጀረበ ህንባ ንሽቓ ይኸ እና
ወክትኒል ነስካ ከዋ ብጅኽዲ፡ እና ልውር-ደርብድ አርሳ ካበና እርግጋዅ ኣከን፡ ኣዳምር ዋንትና ውራቶክ ተኪርድ። ኒሰና ኮዶ
ወክትዲ እንታ ዳበርነዲ ታሚትዲሲ ሸከርግኒ እና አርሳ ዳበርና ይና ዋንትነስ ጒእስሮ ገርሳ ጨገማትቶክ ናቕስራ ያዅ ፈሀም
እዲኒል ህንባዅሲ ይከውዲ ይጋቡዲዲ ጂጝስቲየር መታን ግን። ተለይዶ በጋ እማና እርገው ጨገማት ውረኒ፡ ልውር ደርብድ
አርሳ ርሂትኻ አውሰና፡ ንደምቢሲኻ ታንቲሳዅ ዋኒረማ የው ክማነስ ሱኵሲያ ግን። ሰልፍ ዓፍየትዲ ሻክስትጛ ክማነድ ተርሰ፡
ወክትዲ እንተው ሰሀርደውዲ ጒኢሰውዲ ኣዋይንድ ድጝያ ግን።

1. ዓዱር ኣለለይስነዲ፡ እቢሰው ወሪ ገ’በው ትልል መሀድስነዲ
ሀ. ሻማ (malaria)
ዳርጋ እዲኒ ዓለም ገፍክ፡ 3.2 ቢሊዮን ኣከው ከው፥ ሻማ ሻኽሮሎም ገረሳ ድወልሊ መንደርተነኵ። ደአም እና ወክትዲ እንታ
ዳበርነድ ሻመድ እንተራ ክራ 60% ነቀሶ ህንበኵ። ህንቡንትክ ወግምድ አመራ 2000’ሊ 839,000 ኣከው ከው ሻመድ
ክርኑዅ። አመራ 2015’ትል ደአም ሺብ ክረውዱዅ 438,000’ሊ ገሙዅ (World Malaria Report 2015)። ኒንኻ
በሀርኮት ርሂት ኣከት ናውክ ቋልናዅ ግን። ገ’ብነዲ ትሊ ካበነዲሲ ውሪካ ከው ደአኑዅ ማለት ግን። እና ሺብ ነልድ ይን
ፈሀምስኖ ገረስናዂ፡ አምር ይናዂ ለታቅዮ ዋኑ፡ ሻመድ ካያ ውሪካ ከው ድዱ ሰጘት ግን። ኒንኻ እን ዕምርድ ክብ ይናኽር ድኳ
ይና በለድሊ ይናላውድ ቋልኑ ሰጝናዅ እምን ግን። ደአም ትለል ነፍዕስትናዲ እን ዕድር ሻሚዅሲ ናዕሳዅ ፕላስሞዲዩም
(Plasmodium) ይስታዅ ዓቝሻ (Parasite) እን ትልልሲ ክንቱሎምኽር ገረሱሎምኽር ፈረት፡ እማ ወክትዲ እና ዕድርኒን
ገብትሮኽር ትልልስሮኽር ገረስተጋ ኣዋይንቶክ እንትራ ያዅ ሰህሮ ህንበኵ።
ለ. ቲቢ (ዕንቋ)፡ እንፍሉወንዛ
ቲቢ ማይኮባክተሪያ ቱበርኩሎሲስ (Mycobacterium tuberculosis) ይስታዅ ባክተሪየድ እንተራ ሹዅዳ ኣኾ፡ ንኪ
ኣኽራሲክ ገሪ ከው ዲሂሳዅ ዕድር ግን። አመራ 2014’ትል 9.6 ሚልዮን ከው ዕንቛ ሽዅስትነት ሓበርሱዅ። ናልድ ክረውኻ
1.5 ሚልዮን እርግነት ድውስቲዅ። ኒንኻ ድኳ ቲቢሲ ክራ አመራ 1990’ልድ አመራ 2015 ኣኽራሲክ ካያ 47% ናቀሶ ዋኑ ግን
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(WHO, Global Tuberclosis report 2015)። በጋ ሕክምና እርግጋ ወክትሊ እና ሹዅዳ ንድ ውሪካ ከው ድዱ ሰጘት ቋሊሰኵ።
ይና በለድ አርትሪልኽር እና ዕድር ኒን ገሪ ከው ተዓብደኵር ክወኵር ። ንዳግል፡ እና ወክት ሺባ እንተረክ ከውዲ ማልዲት
ዲህሰው ዕባብድ እንፍሉወንዛ ወሪ ኒት ተካ ዓዱር (Flu like) ይስተክ አርእስተው ገሪው ኮውዲ ማልዲት ገርትደው ግን።
ናተከውኒልኽር ናሙለስ ስዳውድኒልኽር ድዳ ሰላዲዲ ወክትዲ ዓደድ ናዂ በሀርኮት ግን። ነልድ እና ኣመታት ታኸት ደኮውሊ
እዲነስ ሻቀልደው ሳርስዲ (SARS)፡ በርድ ፍሉዲ (Bird Flu) ይስተውሲ ናውክ ደለይድነኵንሎም። ወክት ጃቢቶ
ደኳዅሊኽር ኢንፍልወንዚሰና አረእስታዅ ዕድርድ አውሮጲል ገሪ ከው ድደት ድግም ደገምሰኵ። ሕክምና ዳበርጋዅ ኣካን
እና ወክትኒል፡ ህንባ ከዋ ብጅኽዲ፡ ኣካንልድ ኣካን ፈርዲሲ እና ዓዱር ነን ዓልም ድሂስሮ ገረስርድ።

ሐ. ሰንብር ላኸንትና፡ ነደርና (Pneumonia)
እና ዕድር ኒን ይና ብሊን ጋብድ እንትሃብ ይስታዅማ ኣኽራ አከድሶ እልሊ: ላኪን ሰንቢ ሹዅዳ ግን፡ ባክተሪያድ (bacteria)
ወሪ ቫይረስድ (virus) እንተራዅ ግን። ነልድ ላዅ ስትረፕቶኮክስ ኒሞንያ (Streptococcus pneumonia) ይስታዅ ባክተሪያ
ግን። እን ዕድር ሱጝ ይኸ እና ሱጝ ባክተሪዪዅልድ ፈዅ ግን። ይና ገሮብ ኒዓፍየት ተከውኒልድ ሓየመን ሻካዅና ዕድር ግን።
እና ሹዅዳ ንድ ሽዅሽትኖሰና ሰንቢ ላኸንተቲ (inflammation) እማ እን ቆሻትጝ ወልወል ኒድ ደኵርድ ሻኸው አበስትኵ፡
ንቡርድ ፊዅትና ጨገም ኣከኵ። ናኸኻ ይና ብር ኦክስጅን (oxygen) አረረላ፡ እማ ሕክምኒ ካበና አረርሰገን ኣዳም አሸሻዅድ
ክርዶ ገረሰኵ። ምናዳኻ ጅርምቢ ግናቲትዲ ድክንዲት አሸሾ ክወኵ።
ይናኮል ጊሪልድ ወሪ ኪድጝልድ ሽዅሽቶ ዐሩዅ እማ ኒሹዅዳ አለለይስጊ አሸሾ ክሩዅ ይስተው ከው እና ሹዅዳ እንተሃብ
ወሪ ኒሞንይድ ግን ናው ክረናዅ ያዅ ፈሀም ህንበኵለ። እና ወክትኒል እና ዕድር ንድ ክረው ከው ሕክምና አረረገውዲ እን
ሹዅዳ ዓድድ ደኮ ደምቢ ሺሸክ ሕክምኒል ገእየውዲ፡ ሹዅዳ አሪዅ ሕበርስነዲሲ ግን። እና ዕድር ኒን በጋ ወክት ጃቢታዅሊ፡
ሕክምና እርግጋ ወክትሊ ውሪካ ከው ድሂሱ ሰጝት እሙር ግን።

መ. ካንሰር/መንሱራ (Cancer)
እና ዕድር ኒስ ቋላዅድ ንጃብኽር ከተቦ/ሸፍሸፎ እርግዅን (ኒስ ብዲ፡ http://daberinet.com/Blin-files/Info%20%20Blin.htm)። እና ወክት ኒል መንሱራ እን ገነኖ ህንባ ዓዱርልድ ላዅ ኣኾ ክረዲ፡ ይትምናዲ፡ ሓጋለትዲ፡ ናዕሰት ናውክ
አርእንዅን። እና ዕድር ኒን እዲኒል እን ክወንቲ ይስተው ዓዱርልድ ሲዀር ቀሓት ሻኾ አረርሰኵ። ህንቡንትክ እን መ’ራ
ክውንቲትልድ ሰልፍ ለበከዲ ሻክስትጘው ዓዱር፡ ሊጘርኻ ዓቝሽድ እንተራ ዓዱር ግን። ነድደምቢ መንሱራ ግን። መንሱሪ
ደምቢኻ ሓንጎልዲ ሻክስትጛ ዓዱር ግን።
አመራ 2014’ትል እንግሊዝ ብሪል ካያ 163,000 ከው መንሱረድ ክርኑዅ። ኒንኻ ግርግሺባ 450 ኣዳም ክሩኑ ማለት ግን። እና
ሕክምኒ ዳበርና ይን ጋብናዅድ ጃርድ 1980’ልድ 2010 ኣኽራሲክ እርጋ ወክትሊ እና በለድ ይን ይናዅል ካያ 519,000 ኣከው
ከው እና ሹዅዳ ኒልድ ደአነት ሓብረ ህንበኵ (Cancer Research UK; http://www.cancerresearchuk.org/healthprofessional/cancer-statistics/mortality; visited November 2016)። እዲኒ ቀሓትድ ቋልነንኻ ውሪከው ደኣነው ኣኽድና?
ሕክምና እርገጋ ወክትሊኻ ውሪካ ከው ድደው ኣኽድና።

ሰ. ለበከዲ፡ ሓንጎልዲር ዓዱር
እና ዓዱር ነን ልውር ደርብድ ኮሮናሪ ሀርት ዲዚዝ (Coronary heart diseases) ዲ ስትሮክዲ (stroke) ይስቶ አርእስተኵ። እና
ለበኪ ሹዅዳ ኒን ብጅኻነስክ ይና ብር’ሊ ኮለስተሮል (cholesterol) ይስታዅ ሳዂ ጅንስ በጃኾሰና ግን ኒ ሻካዅና። እን
ሓንጎል ሹዅዳ ወሪ ስትሮክ (stroke) ይስታዅኻ ክብያዅ ጭቕጣ ብሩዅ (hypertension/ሃይፐርተንሽን) ክምነን እንትሮ
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ገረሳ ዕድር ግን። እና ሽጝነው ዓዱር ለጛርክ ካርዲዮቫስኵላር ዕድር (cardiovascular diseases) ይስቶኽር አርእስተኵ።
ይና ጋብድ ብር ብጅኽዲ ብር ሹጒነዲ ይስተው ክብዲ ለታቅዲ ጭቕጣ ብሩዅመናው እማ ኣኽላ ያዅል ዲማ ሓብረ ከታ
ዋሰኵን እማ በርህዲያ። ቆል-ቆልድ ተርጎምነን ለጛ ነን ላዅ ኣኽላኒ። ዓቀን ብሩዅዲ ጭቕጣ ብሩዅዲ ገሪዅ ሻክስትጘላ።
ብር ሽጒነዲ በጃኽነዲ ዓቀን ብሩኽሲ ቋላዅ ግን። ጭቕጣኻ ብር ጨንጉዕሶ ፈሩንሲክ እን አስሉል ብሩሊ ኣካ ደሩክ ግን። ለበካ
ብርሲ ጨንጉዕሩ መሀድሳ ውልቅኻ ለበኪ ህንድግ ይስተኵ። ጭቕጣ ብሩዅዲ ለበኪ ህንድግዲኽር ላዅ ኣኽላ ወሪ ዲማ ላገሽ
ፍረው ኣኽላ። ጋጝረን ለበኪ ህንድግ ክብየኵ። ደአም ጭቕጣ ብሩዅ ክብየኵ ይና ኣኽላ እማ ሲድረ ቋልና ጀረብደኵ።
አመራ 1940’ደውሊ ሽዅሽተክ ክሩ እርጋ ከወልድ 40% ለበኪ ሹዅደዲ ሓንጎል ሹዅደዲሲ (Cardiovascular diseases)
ግን ናው ክሩኑ ሰጘናዅ። አመራ 1950’ደውልድ ተርዮ እንታ ሕክምና ዳበርነድ ደአም እና ይኑ ግጅና ክራ ሺብ 24% ኣኽራሲክ
ናቀሶ አረርሰኵ። ኒንኻ ኣቅትራሲክ በሀርኮት ልውታ ኣከት አረእስተኵ። እና ወክትኒል እና ዓዱር ነን ዘያዳ ገነኑ ፈረኵ ይስታ
ወክትሊ እን ክራ ኣዋኸ ናቀስዅን ይነን፡ ሕክምኒ ጀላብድ ያዅ ወንተሳ አረርነኵን።

ሸ. ሽኰር/ሽኰርያ (diabetes)
ሽኰር ይኸ እና ወክትኒል ገነኖ ህንባ ዓዱርለድ ላዅ ግን። ኒኻ ኒገፍክ ይና መንብሮትል (life style) እንታ ልውታ ሰበትድ
ኣከት አርእስተኵ። ሽኰር ሽዅዳ 1500 ኣመራ የሱስ እዃርስኒ ጃብልድ ድኳ ሽዅዲሰና አርእስቱ እርጋዂ ኣኽን ኣመራ 1920
የሱስር ደምቢ ኣኽራሲክ ውረድ እንተረት አርእስቱ ሰጘላ። 1940’ድ ደንቢኻ ትልል ከደምስሮኽር ካበና ኣርስሮኽር
ተርዩዅ። መናዳ ኮዶ 1980’ውድ ደምቢ ትላ ሽኰሩዅ ሓዲስዲ ምዕቡልዲ ደርብዲሲ (biotechnology) ከደምስሮ ተርዩዅ
(Karamanou et al. 2016)። ንኪ ኣኽራሲክ እና ሹዅዳ ኒስ እዲኒ ገሽልድ ድሂስሮ ገረሳ ትላ ድኳ ዋነገን፡ እን ሽዅሽተው
ከው ሕክምና ካበነድ ንቡር መንብሮ መንደርትድኖ ገረሰነት እስቲዅ።
እና ሽኰር ዕድር ላጛ ጅንስ ኣከትር፡ ላዅክ ኒ እንተራ ደርብ ኒትኒቱሩዂ ኣከትር ፈሀምስኖ ወንቀርኖኽር ነበብድኖኽር
ሻኽንዅን (Patlak 2002 ነበብዲ)። እና ወክትኒል ኣመሪኪል እን ኮው ዓዱርልድ ሽኰር 7’ር ቀሓት ሰርዕስቶ አረርሰኵ።
አመራ 2010’ትል ክረውድ ሰማዕ-ውራቅሲ ነፍዕስትኖ እሲነ ትብድኒል ኣመሪኪል (USA) ክረውልድ 69,071 ኣከው ዕድር
ሽኰርድ ክርነት፡ 234,051 ኣከው ክረውልኻ ሽኰር ናክሪ እግዳ ሰበብ ድኳ ኣከገን እን ክዋዅሎም ዕድር ሻኽሮሎም ወሪ
ክውሮሎም ካበት አለለይሱዅ (Centers for Disease Control and Prevention 2014)። እና ወክትኒል እና ንስካ
ሕክምና ካበነዲ ነስካ ከው ክሩ፡ ወክት ጃቢታዅል እና ሽኰር ዕድር ንኪርሰና ብጅኽድ ድኳ እርግጋዅ ኣኽን ግራ
ኒቋልስታዅሊክ በሀርኮት ጨገም እርገት ገመትኖ ገረስነኵን።

ረ. ጀድሪ (Small pox)
ኢሮጲል 18 ክፍለ ዘመን ኣኸሪል, አመሪልክ ~400,000 ኣከው ከው እና ሹዅዳ ንድ ክሩኑ ሰጘነት አርእስተኵ። አንኳ ጊምም
አውሮጲው ድኳ ጀድሪሲ ክርነት፡ እና ዕድር ኒን ሻኾሎም ክርጊ እን ከብተው ከወልድኻ ናሲዅርጝ ኣከው ዓረፍ ኣኽኖ
ከብቲነት (ሓጀብስነት) ደገምሰኵ። እዲኒል 20 ክፍለዘመንሊ ካያ እና ዕድርንድ 300 - 500 million ኣከው ከው ክርነት፡ ኣመራ
1979’ትልኻ ትላ ኣርሶሉ እዲኒልድ ድደት ሓበርሰኵ (Riedel 2005; Behbehani 1983)። እና ንኪ ትክዮ ቋልስታዅ
አውሮጳ በጋ ውሪካ ዓዱርዲ፡ ዋኸዲ፡ ተዓብዲ፡ ክረዲ ደኵሳዅ ግን። እና ጀድሪር ሰበትድ ይና በለድሊ ኣኽን አሪው ገሪው
በለዳትሊ ከተብሳ ድግም ገሪዅ ዋኒጋዅ ኣኸውድ አምንዶ ጂጝስትራዅ ድግም እላ። ንኪ ደአም ጀድሪ አውሮጲልድ ካያ
ኣኽጊ እዲኒልድክ ድድቲ። ባሓስና እስታ ኣካናትሊ (Research centers) ካያ ተላጃትሊ እክብሶ ኣረርሰኵ። ዕድር ጀድሪ
ወንተርዶ እንትቶ ገረስራ ባኽት ህንበዅማ ያዅ እን ህንባ ሻቀልደውልድ ላዅ ግን።
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ቀ. ፖልዮ (Polio)፡ ሕንጣነሪ (Measles)
እና ፖልዮ ይስታ ሹዅዳ ኮዶ መንኰስድናዲ፡ መግደርናዲ ክራዲ ናዕሳ ዕድር ግን: ፖልዮ ፖልዮቫይረስ (poliovirus)
ይስታዅድ እንትራዅ ኣዳምር ዕድር ግን። አመራ 1988’ትል 350 000 ፖልዮ ሻኸውሎም ከው እርግነት፡ አመራ 2015’ትል
ግን 74 ካያ ፖልዮ ሽዅሽተው ከው እርግነት ሓበርሱዅ (Centers for Disease Control and Prevention,
http://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/infographic/eradicate-polio.htm, site visited October 11, 2016)።
እና ሹዅዳ ኒስ ካያ ቋላዅድ ህንባ ልውታ ሰመዲ ብረዲ ግን። እና ወክት ኒል ፖልዮ ቋልስታዅሎም ድወል 3 ካያ ግን።
ናውኻ ኣፍጋኒስታን፡ ፓኪስታንዲ ናይጀርያዲ ግን። ውሪዅ እና ድወል ነል ኒሰና ኣዅን ያዅሲ ቋልነን እን ሰበብ ውግእዲ እን
ፖልዮ ክታበትሲ ኣሪ ውሪና እወውሉ ከው ዋንትነዲ ግን።
ኣሪ ሹዂዳ ይናኮል ገነኖ ሰጛዅ፡ ሕንጣነሪ (ንፍዮ)

ይስቶ አርእስታዂ ሕክምነድኻ ሚዝልስ (Measles) ወሪ ሩበላ

(rubeola) ይስታዅ ዕድር ግን። አመራ 1980’ደውሊ ክታበት (vaccination) ገሪዅ እሙር ኣኽጊ፣ እዲኒል እና ሹዅዳ
ንድ አመሪልክ 26 ሚሊዮን ከው ክሩ እርገት ሓበርሰኵ።

(WHO, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/,

site visited October 11, 2016)። እና ወክትኒልኽር እና ዕድርንድ ገሪው ክረነኵ ደአም ክራ መ’ራ ናቀሱዅ።
እና ናን ኣኽራሲክ ጂጝስቱ ግጀው ዓዱር ኣዳምሩ ኣኾ ኣሪው ገሪው ማላ ዓዱር እርገት ናብጅኻነካ ሕክምነድ ድደት
አርእንዅን። ነልድ፡ ጒልሓይ ወሳ ሽዅደዲ፡ ዓበክ ፈንጢራ ሽዅደዲ ሀደግኖ ገረስነኵን። ነን ከውሲ ሽዅሽዶ ክወገንኽር፡
ማልሲ ድሂሱ ሰጘኵ። ጃኸሪልድ ማል ድድሮሰናኻ ከው ሻኽዳ መናብረትዲ ሓጋለትዲሲ ሀሽከብሱ ሰጘኵ።

2. መናብረት ጣፊሕ ዋኒሮ ገረስዳ ዳበርና
ሀ. ቅሽቅሽዲ ሀሩርዲትልድ ካበው እራኵ መሀድስና
ኣዳምር ገሮብ እምብላውና ኒዅ ዲማ 37°C ኣኽሮ ህንበኵሉ። ደአም ኣዳም ገረሶ መንደርትሮ ቀደራ ሞዳይ ብርነዲ
ቀሽቀሽነዲ ኒዓቀን አርእስታዅመኒ? የዋ፡ ልኪዕ ድኳ ኣከገን ወግም ህንበኵ። እዲኒ ከቦራ ወሪ ቅናት (equator) ኣግዋር
ኣካናትሊ አርርሳዅ፡ ዓቋ ሃፋ ሻኻ ወልወል ሓድ (ረስና) 47°C ኣከን ከለላ ደቃይቅልድ ላኳራ ወሪ ለጛ ኳራ ኣኽራሲክ፡ እን
ረስኒ 60°C ኣከንኻ ከለላ ደቃይቅ ካያ ተጻወርኖ ገረስነት፡ እን ኣርያ ሃፋ ዓቋዅልድ ብቶ ህንባዅ ኣኾ እምብላውና ኒዅ 35°C
ኣከን ከለላ ደቃይቅልድ ላኮራ ወሪ ለጛ ኳራ ኣክህራሲክ፡ እን እንብላውና 48°C ኣኽራሲክ ኣከንኻ ከለላ ደቃይቅ ካያ ተጻወርኖ
ገረስነት ሓብረ ህንበኵ። ኒሰና ኮዶ ዓቕ ብረው ማለት 41°C’ለድ አወይሲ ኣኸውሊ ትውነን ከለላ ወክት ካያ ግን ይን
ተጻወርኖ ገረስናዅ።
ሞዳይ ይን መንደርትናዅ እና ይስቱ ግጃዅልድ አወይሲ ረሰነን፡ ይና ግሮብ ኒእንብላውና እን ጀረብደሰና 37°C ኣኽጊ
ኒአወይሲ ፈረኵ እማ ሂት ስትሮክ (heat stroke) ይስታዅ ሽዅዳ ሻከኵና። ብሪጃር እን ገረስታዅልድ ስቆይሲ ቀሽቀሽንኻ
ኮዶ ሃይፖክሲያ (hypoxia)፡ ትሮምቦሲስ (thrombosis)፡ ኢንፍራክሽን (infarction) ይስተክ አርእስተው ዓዱር ሻከኵና
እማ መግደርነዲ ክራዲ እንትሮ ገረሰኵ። ኒን ማለት እማና ሞዳይ ትክስ እምብላዋዅዲ፡ ትክሰ ቀሽቀሻዅዲትል ላዶንሲ
ክረግነንዅር ሺራዅ መንደርትኖ ገረስቱ እርግላ ማለት ግን።
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እና ወክትኒል፡ እና ይስቱ ግጃ ጨገማት ሻኻ ኣካናትሊ፡ ሽቅኽር ሓጋይር ከው መንደርተት አርእንዅን። ወክት ደኳዅሊ
እርገሰና ሰቦት ኣከክ ሺባ ሰበክና እላ። ኒንኻ እና ወክትኒል ገእይስታ ዳበርናዲ ቅድረትዲር ጃርድ ኣዳም መንብሮትል
ታሚተጋ ኣካናትሊ ድኳ ጨገም እንገት መንደርትሮ ገረሶ ዋነት ሓበረኵ። እንብላውደውዲ ቀሽቀሽደውዲ እና ነት ይነሰና
ኣዳምር መንብሮትል አውስኮት ግደራ ዋነትሎም ዝያዳ ፈሀምኖ፡ እና ጨገማት ነድ አወስካ ከው ክረትር ክርዶ ገረሰትር
አርእኖ ጀረብደኵ እማ Joacim et al. 2014; Berko et al. 2014 Bobb et al. 2014 ነበብድነን ካቢራ የኵን። እና ክቱባን
ነል ህንባ ሓብረ ወክት ታኸቱዅ ድኳ ኣከን ኒጃብ እርጋ ወክቱ ኣዋይንሲኽር ፈሀምኖ ካቢሮና ገረሰኵ ያዅ ፈሀም ህንበኵለ።

ለ. ኵምራድሊክ ስዳዋዅድ ፈርቶ መሀድሶ ህንባ ስናዕዲ ግርስዲ
እማና ከው ናምራድሰና ፈሩ ሰጘላ። ፈረነንኻ ኮዶ ገሪው ደርብል ድዱኑ ሰጘነኵ። ወክት ድርጛዅል ኣካንልድ ኣካን ፈርዶ
ወንተርና ሒለቱዅ ሰጘኵ። እና ማንሳ ሙሳ ይስታዅ፡ 14 ክፍለ ዘመንሊ (c. 1280 – c. 1337) ጊም ማሊሩዅ ሰጛዅድ
ድግምሲ ነበብድነን፡ መካ ነገድሮ ገሪው ከው አዶ ጋሺቱ ውራ ጨገማት ጎፍየትሎም፡ ኒጃብ ገሺተው ከውር ዋንተርግነት
ደገምሰኵ። ኒሰና ኮዶ ኣካንልድ ኣካን፡ ዓስከር ኣኽን፡ ኣሪ ገያሾ፡ ወሪ ኣፍሪቂልድ ገንሺት ጨዓነክ ወንተተሩ ሰጛ ዶንክ (ship)
ወሪ ታንኵኵ (boat) ኣብሑርሊ ተራቑኽር ድዱኽር ሰጘው ገሪው ግን።
እና ወክትኒል ላኪን፡ ላበለድሊ ትውቶኽር ፍቶኽር ጀረብዳ ፍቃዱዅ (ሰልሰልኒዅ) ወረቀትዲ፡ ሰላዲራ ዓቅም ብነዲ ኣከገን
ጋሺትና ኣቅትራሲክ ስዳውዅ። ደኵረክ ደኵረክ ውልኣ ኣከገን፡ ትክየው፡ መካይንድ፡ ታንኵኵድ ወሪ ጥያራትድ ጋሺትና
ስዳዋዅ ኣዅኽ። ዳርጋ እማነክ ኒሰና እርገሰና ሃብነ ኣድኖሎ ተርስኒዅን። አመራ 2015’ትል እስተ ባሓስነድ፡ እና ወክትኒል
ናው እዃርስናዅ በለድልድ ኣሪ በለድሊ ፈሮ ወሪ ጋሺቶ መንደርተው ከው 244 ሚልዮን ገእየነት አለለይሱዅ። እና ሺብኒን
እን ጨገምድ ናኮልድ ነከሶ ህንበው ላጂንሲኽር ሕበረ ግን።
(http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/index.shtml)

ሐ. እዃርዶ ገረስጋዅ ካበነድ እዃርና
እና ወክት ኒል ግናቲት ኣኪኒን በህሊን እኲንዲ ግርውዲ ናላውድ ውላድ እሲድኖ ገረሰግነን፡ ብጅኻነክ ካበነድ ውላድ እሲድኖ
ገረስዳዅ ዳበርና ገእይስቶ ህንበኵ። እማኒሰና ኒን ወሪ ኒኒ ኵሪርዲ ወሪ ጫንታ ግን ይስቶ ድጝስተላ። ውላድ እሲቶ ገረስና ብና
ውሪዅ ወሪ ኣዋኸ እንተራዅን ያዅድ እርጋ ጂጘስ እና ተለያዅሲ ጫቀጥድኖ ዋሳ (http://daberinet.com/Blinfiles/Info%20-%20Blin.htm)። እና ወክት ኒል፡ ውላድ እስኒ ወክት ደኮለን ህንበው እኲን ድኳ ውላድ እሲድኖ ካበና አረረና
ወክትሊ ግን ይን ህንብናዅ። ልውር ደርብ ወሪ ሕክምና ነልድ ደኮ ፈደን ኡሰሪሩዲ ነሳዅዲ እንገት ድኳ ውላድ እስቲሮ
(cloning) ገረስታ ቀሓትል ገእይስቶ ህንበኵ። ኒሰና ኰዶ፡ ገእይስቶ ህንባ ሕክምነድ እዃርሳዅክ ለገድና እማ ዕምር ሺራዅ
መንደርትና ገረስቶ ህንበኵ። ጨገምድ ኒግርጋ ኣኽገት ወሪ ኒወክት ጃብ እዃርሳዅር እና ውክትኒል ጨገም እንገት ለገድሮ
ገረሰኵ። እና ዳበርና ሕክምኒዅ ኒን 50 ኣመሪ ጃብ እርግጋዅ ግን። እማ ላድላዶንቲክ ነቃሰትሲ ካያ ቋልግኒ፡ እን አርሶ ህንባ
ካበነዲ፡ መንብሮር ጠፍሓትዲት ቋልነዲ፡ ኣስተማቀርድነዲ ጀረብዳዅ ኣኾ ቋልስተኵለ።
መ. ብራ አወይዲ ብራ ስቘይዲትል ህንባ ሕጥብሲ አለለይቶኽር መለክቶኽር ገእይስቶ ህንባዅ ወሪ ሓሰብሳዅ ቀድር
እና ወክትኒል እንተራዅ ኣዋይን ወልወሉዅ ኣኽን፡ ስዊዅ፡ ባሓራዅ፡ ብሪነጉድ (earthquake)፡ ጃቢስሮ አለለይና ዓቅም ዳበሮ
ህንበኵ። እና ዳበርና ኒንኻ ገሪ ከው ክሪልድር ድዲልድር ደአንዶ ህንበኵ። እና ዳበርና ኒልድ ማኽሰብ ኣከገን፡ ኒልድ ጠዋሊ
(direct) እንተራ ጎታ ህንበኵ የሊ። ደአም እና ጨገማት ናጎታ ወክት ናዕሳ ዳበርነድ ናቀሱዅ ይነው ነን እማና ፈርቐድድ ይና
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ብጅኽዲ ማላ ብጅኽዲር መዛን ተከውኒል ግደራ ሰጘውሎም ግን። ኒን እን ታኸቱዅ ማኽሰብ መታን እስታ ማልዲ ካንዲት
ፍሪርደክ በጃኽድነዲ፡ ከሰብደጋዅሲክ ዲሂስነዲዲ ኮስቶ፡ ብጅኽ ከዋዅ፡ ማላዅ፡ ካናዅ፡ ኒውክ ፈርቐድድ ተከውሱ ሰጛዅ፡ ኒ
ሚዛን ደምበለሰና እሲሲዅ ያዅ ወግም ህንበኵ። ሞዳይ ኣዋይን ለወትሱ ፈርነዲን ኒል መንደርቱ ሰጘው ካንዲ ማልዲ ናአደብ
ለወቱዅ ወሪ ድዱዅ። በጋ እና ዳበርና ነን ይና መንብሮ ጠፍሓትሊ በሀርኮት ግደራ ክመንኽር፡ እና ቋልስታ ማኽሰብ፡
ድርጛዅ ቶክ ኣኽራ፡ ሓሪቶይሲ ኒጎታቶክ በጃኽራ ያዅ ሻቅሎት ህንበኵ።
እና ክማና ንዲ ሻክስትጘው አሪው፡ ብሪ ዓንቀይልድ በንዚነዲ፡ ጋዝዲ፡ ኣሪ ቀመማትዲ ፍድኖር መታን ነፍዕስትነው እና
ድሪሊንግ (Drilling)’ዲ ፍራኪንግ (Fracking)’ዲ ይስተው ክደም ግን። ነልድ አረርሳ ማኽሰብ ናውክ አርእነው ኣኾ፡ እን
ጨግማት ኣርየዲ ዓቊዲር ዓማቅርና፡ ኒሰና ኮዶ እን ብራ ስቋዅድ ግሒድስ ሀገግና እማ እን ንቡር ለወትስና ግን። ብሪ
ዓንቀይሊ ህንባ ሸሽሲ ከርደን፡ ብራ ሀገግነዲ ታንታሩው ፈረስነዲ ናዕስሮ ግን ይስተኵ።
ኣሪው ናማኽሰብዲ፡ ናጎታዲት አርእኖኽር መዘኖኽር ሻኽነው ዳበርና፡


ዓስተርሊ ሺሽድሮ ቋልቶ ገረስነዲ፡ ዓስተር ፈርነዲ



ኣዳምር ገሮብልድ ጂባዅዲ፡ ከደምና ጒሻዅዲት እቢስነዲ፡ ለወትንዲትል ገእይስቶ ህንባ ቀድርዲ ሕላንዲ



ኣዳምር ቀለብሲ/ ነብረስ እዲኒል ጀረብዳ ዓቀንዲ ታምዲሲ ስኵስቶ፡ ተበብነዲ አረስናርዲትል ገእይስቶ ህንባ ግርስ



ስዋ ሽጓ ወሪ እሰጋ ኣካናትሊ፡ ብኳና ከደምነዲ ስዋ እሰሰና እስነዲትል ገእይስቶ ህንባ ግርስ



ኣዋይን ዓስተሩ ወልወሉ ለወትስናዲ እዲኒ እምብላውናዲሲ ህንባ ሻቅሎት



እቢርዶ ወሪ ገብትሮ ገረሰጋ ዓዱር ቋልስትና



እማና ስጛ ማልዲ ካንዲ ድድና፡ ተፈጥሮር ሚዛን ተዘናበልና



ከዋ ብጅኽዲ፡ ሲርስትጝና ዲኑዅዲ ፈሀምዲሩዅድ እንተራ ዋኸዲ፡ ዋኺሰን እራኵ ከደምሰውዲ

እና ነት እዳንዶ በርህድጊ፡ ሽጞ ካያ ደኮው፡ ላዅክ በሀር ክማና ኣኾ እዳኖ ስኵርዶ ገረሰው ግን፣ እማ ኒን ድጝና ኣኽጊ ተርስና
ካያ ግን ኒ ይስትሮ ገረሳዅ። እን ንሽቃ ነት ኣን ደኵሲያ ጀረባዅዲ ንስኮት ከተቢሳዅለዲ፡ እና ወክት ኒል ነስካ ከዋ ብጅኽዲ፡
ሕክምና ዳበርጋዅ ኣከን፡ እና ክቱብ ኒል ሽጝነው ዓዱር ካያ አውስካ ሓገለትዲ በሸትነዲ ክራዲ ናዕስርድ ሻኸውግን፡ እና ይን
ይናመናብረትሊ ነፍዕስትነው፡ ናድ ጋሺትነው፡ ናድ እምብላውነው፡ ናድ ቀሽቀሽድነው፡ ዋኒገው ኣከን ይና መንብሮዲ
ዋንትናዲ ውረቶክ ትኪርድ ይኖኽር ሓሰብኖ እማ እን ወክትዲ እንታ ትክሲ አለለይኖ፡ አርሳ ርሂትዲ ታሚትዲት
ኣስተማቀርድኖ፡ ሙቅላ ወሪ ጎታ ቋልስታዅና ዋነንኻ፡ አውሰነድ ገብትሮ ገረሰት ሓሰብኖ ዮግን። ደለይደገው ወሪ መሀርስሮ
ባኽት አርገው ይናከውድኻ ይን አርእነውሲ ድዊኖ ጀረብደት አልብዲሲያ እንከለኵን። ንድዳግል፡ ኣዪ ክማና ይን ትክስነ
ፈሀምስነው፡ ይና ጋብድ ከተብሰን፡ ይና ጋብኻ ረዳቀኵ፡ ይና አምርኻ እዳነኩ ዮ አምነኵን።

ቆላትዲ ናውሪነዲ (Vocabulary)
ሓንጎል ሹዅዳ፡
ሕንጣነሪ:
ለበኪ ህንድግ:
ለበኪ ሹዅዳ፡
ልውር ደርብ:
መንሱራ፡
መግደርና፡

Stroke
Measles

Heart beat
Heart diseases
Science
Cancer
Paralysis
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ማዕድናት:
ሰንብር ላኸንትና፡ ነደርና፡
ሻማ:
ሽኰር፡
ብርሊ አረርሳ ሳዃ፡
ብርብራ:
ታንኳ:
ዓቝሻ:
ዕንቋ፡
እዲኒ ከቦራ ወሪ ቅናት:
ክታበት:
ዶንክ:
ጀድ፡
ጭቕጣ ብሩዅ፡
ጭቕጣ ብሩዅ ሹጒ፡
ጭቕጣ ብሩዅ ብጅኽ:

Minerals
Pneumonia
Malaria
Diabetes
Cholesterol

Fuel
Boat

Parasite
TB (Tuberclosis)
Equator
Vaccination
Ship
Small pox
Blood pressure
Hypotension
Hypertension
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