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ሙዲዬ ቃሊት
መብረስ

የመዴሀኒቱ የማዲን ሀይሌ መቀነስ፣ መጥፊት

መንጻት

መጽዲት (ውጫዊ እና ውስጣዊ) ፣ መታጠብ፣ ከሰዎች ጋር ክፈ
አሇመነጋገር፣ መጥፍ አሇማሰብ፣ ከፇጣሪ ጋር በፀልት፣በስግዯት
መታረቅ

ሙቀጫ

ከተሇያየ የእንጨት አይነት የሚሰራ (ሇመውቀጫ የሚያገሇግሌ)

ቀረጢት

ከቅዲጅ ጨርቅ በእጅ የተሰፊ መቋጠሪያ ሆኖ የሚያገሇግሌ

አይሰምርም

መዴሀኒቱ አያዴንም፣ መዴሀኒት አይሆንም

የተተፊሌኝ/ተተፊሌኝ

ከቤተሰብ

አሌያም

ከህመማቸው

ከወዲጅ

እንዱያዴን

መዴ
ወይም

ወይም

ከጓዯኛ

እንዱፇውስ

ሰዎችን

የተሰጠው፣

የተመረቀሇት፣ የተነገረው፤የመዴሀኒት አይነት (እውቀት)
አንተራክሲ

የበሽታ አይነት ሲሆን የበሽታው ላሊኛው ስያሜ የቆሊ ቁስሌ በሚሌ
ይታወቃሌ

ህድዴ
አንጉስተር

ሇአይሬ በሸታ መዴሀኒት የሚሆን የዕፅ አይነት
ሇተሇያዩ በሽታዎች መዴሀኒት የሚሆን የዕፅ አይነት ሲሆን ላሊው
ስያሜው እሬት በሚሌ ይታወቃሌ

vii

አጠቃል
ይህ ጥናት “ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒት እውቀት፣አገጃጀት እና አሰጣጥ በሸዋሮቢት ከተማና
አካባቢዋ” በሚሌ ርዕስ የቀረበ ሲሆን የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት የአካባቢው ማህበረሰብ ሀገር በቀሌ
የህክምና እውቀትና ሌማዴ መመርመር ነው፡፡ የምርምሩ ዋና አሊማ የማህበረሰቡን ሀገረሰባዊ
የዕፅዋት መዴሀኒቶች እውቀት፣ አገጃጀት እና አሰጣጥ በመመርመር ባህሊዊ ሌማደን ገሌጾ ማሳየት
ሲሆን በአካባቢው በባህሊዊ ህክምና የሚፇወሱ በሽታዎችን መሇየት፣ ሇሀገረሰባዊ መዴሀኒት
መቀመሚያ የሚውለ ግብዓቶች ከምን ከምን እንዯሚገኙ መግሇጽ፣ የመዴሀኒቶቹን አገጃጀት እና
አጠቃቀም ማሳየት እና በአካባቢው የሚገኙ ሀገረሰባዊ ሀኪሞች የህክምና እውቀት ተስተሊሌፍ
ሂዯት መግሇጽ የሚለ ዜርዜር አሊማዎች አለት፡፡ እነዙህን አሊማዎች ከግብ ሇማዴረስ የመስክ
መረጃ፤በምሌከታ እና በቃሇ መጠይቅ የመረጃ መሰብሰቢያ ዳዎች ተሰብስበው በመቅረጸ ዴምፅ፣
በማስታወሻ፣ በቪዱዮ ካሜራ እና በፍቶ ተሰንዯዋሌ፡፡ የመስክ መረጃ ሰጪዎች ከክርስትና እምነት
ተከታዮች እና ከእስሌምና እምነት ተከታዮች የተውጣጡ ሲሆኑ ከሀገረሰብ ሀኪሞች፣ ከባህሌ
መዴሀኒት ተጠቃሚዎች፣ ከመናዊ ሀኪሞች እና ከሀገር ሽማግላዎች፤በአሊማ ተኮር፣ አመቺ እና
ጠቋሚ የናሙና አመራረጥ ስሌት ተመርጠዋሌ፡፡ ከቁሌፌ እና ከአጋዥ መረጃ አቀባዮች የተሰበሰቡ
መረጃዎች አይነታዊ የምርምር ስሌት በመጠቀም በይትና በምዴብ ተዯራጅተዋሌ፡፡ እነዙህ
መረጃዎች የተግባራዊነት ንዴፇ ሀሳብ፣ ክዋኔ ተኮር እና የጤና ሥነ ምህዲር (Medical Ecology)
ንዴፇ ሃሳቦችን መሰረት በማዴረግ በገሊጭ እና ተንታኝ ስሌት ተተንትነው ቀርበዋሌ፡፡ በትንታኔው
መሰረት ሇጥናት የተመረጠው አካባቢ ቆሊማ መሆን የአካባቢውን ማህበረሰብ ሇተሇያዩ በሽታዎች
እንዱጋሇጥ ምክንያት መሆኑን ጥናቱ አሳይቷሌ፡፡ በአብዚኛው የአካባቢውን ማህበረሰብ የሚያጠቁ
በሽታዎችም፤የቆሊ ቁስሌ፣ አሌማዜ ባሇጭራ፣ ችፋ፣ ሊሽ፣ በእባብ መነዯፌ፣ ሆዴ ቁርጠት
(ተቅማጥ)፣ ኪንታሮት፣ ምች፣ አይሬ፣ እከክ (ቁስሌ) እና የወፌ በሽታ መሆናቸው ተዯርሶበታሌ፡፡
በአካባቢው ያለ የሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያዎች በሀይማኖት፣ በብሔር እና በአመሇካከት የተሇያዩ
መሆናቸውንም ተመሌክቷሌ፡፡ እነዙህ ባሇሙያዎች በእይታ፣ በመነካካት እና በጠየቅ በሽታን
እንዯሚሇዩ በጥናቱ ተጠቁሟሌ፡፡ በዙህ መሌኩ ከተሇዩ በኋሊ በሽታዎቹን ሇማከም በአብዚኛው
በአካባቢው ያለ ዕፅዋት ጥቅም ሊይ እንዯሚውለ ጥናቱ አሳይቷሌ፡፡ የመዴሀኒቱ አሰባሰብ ፣
አገጃጀት እና አሰጣጥ ስርዓቱም እንዯ ባህሌ ሀኪሙ እውቀት፣ እምነት፣ ሌምዴ እና አመሇካከት፤
ሰዓትና ቀናት ተመርጠው እንዱሁም የተሇያዩ ክንዋኔዎች ከተከናወኑ በኋሊ፤የተሰበሰቡት ዕፆች
በመፌጨት፣ በመውቀጥ፣ በመቀቀሌና በማዴረቅ፤በሚጠጣ፣ በሚታሰርና በሚቀባ መሌክ ተጋጅተው
የሚሰጥ መሆኑ ተገሌጧሌ፡፡ በጥናቱ አካባቢ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፌልችም በሀይማኖት፣ በብሔር
እና በአመሇካከት የተሇያዩ መሆናቸውንና ወዯ ባህሌ ሀኪሞች ሇመሄዴ ሌዩነቱን መሰረት
እንዯማያዯርጉ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም በመሆኑ ከተሇያየ ብሔረሰብ፣ ሀይማኖት እና አመሇካከት ያሇው
የማህበረሰብ ክፌሌ ጋር በመገናኘት ማህበራዊ ተግባቦትን መፌጠር መቻሊቸውን ጥናቱ አረጋግጧሌ፡፡
በተጠኝው ማህበረሰብ፤በመናዊ ሀኪሞች መዴሀኒት ያሌተገኘሊቸው በሽታዎች በባህሊዊ ህክምና
የሚዲኑ መሆናቸው፣ ህክምናውን በፌጥነት ማግኘት የሚችለ መሆኑ እና እርስ በርስ ያሊቸው
ቅርርብ የጠበቀ መሆኑ፤ከመናዊ ህክምና ይሌቅ ባህሊዊ ህክምናው ተመራጭ እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡
በአጠቃሊይ ሀገረሰባዊ ህክምና የአካባቢውን ማህበረሰብ ጤንነት በማስጠበቅ፣ ማህበራዊ መስተጋብር
በመፌጠር፣ አርስ በርስ ወዲጅነትን እና አንዴነትን በመገንባት ረገዴ ከፌተኛ እስተዋፅዖ ያሇው
መሆኑን ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ የሚመሇከተው የወረዲው የጤና ጽ/ቤት፣ የባህሌና
ቱሪዜም ቢሮ እንዱሁም ግሇሰቦች የሀገረሰባዊ ህክምና እውቀቱን ርፇ ብዘ አገሌግልት ከግምት
ውስጥ በማስገባት ሀገር በቀሌ የሆነው እውቀት ተጠብቆ እንዱቆይ እና ሇትውሌዴ እንዱተሊሇፌ
በማዴረግ የዴርሻቸውን ሉወጡ ይገባሌ፡፡

viii

ምዕራፌ አንዴ
መግቢያ
ሀገረሰባዊ ህክምና ከመናዊው ህክምና በፉት የነበረና እና በተሇያዩ ማህበረሰቦች ውስጥ
ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ እየተሊሇፇ የመጣ ባህሊዊ ዕውቀት ነው፡፡ ሀገረሰባዊ ህክምና
የማህበረሰቡ እምቅ ባህልች፣ እምነቶች እና ሌማድች ዴምር እውቀት ሲሆን በሽታን መከሊከሌ፣
መመርመር እና ማከም ማሇት ነው (K,Andrae,2017)፡፡ ባህሊዊ መዴኃኒት ከበሽታ መፇወስ
ብቻ ሳይሆን የሰውን አካሊዊ፣ መንፇሳዊ፣ ማህበራዊ፣ አዕምሯዊና ቁሳዊ ዯህንነት በመጠበቅ
ረገዴም ይጠቅማሌ፡፡ እንዯ Bruce and Willcox (2012)

ገሇጻ በአፌሪካ፣ በእስያ እና በሊቲን

አሜሪካ ያለ ሀገራት የመጀመሪያ ዯረጃ የጤና ፌሊጎታቸውን ሇማሟሊት ባህሊዊ መዴሀኒቶችን
ይጠቀማለ፡፡ አያይውም በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥም ምዕራባዊውያኑ በመናዊ ህክምናው
ርፌ ተሰማርተው የሚገኙ ቢሆንም፤ኢትዮጵያውያን በሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ሊይ ይበሌጥ
አመኔታ እንዲሊቸው አስረዴተዋሌ (Bruce and Willcox,2012,P,24)

፡፡

ከዙሁ ጋር ተያይዝ መናዊ የጤና አገሌግልቶች በከተሞች ውስጥ በትኩረት እየተሰራባቸው
ያለ፤ በተሇይም ቁጥሩ እየጨመረ ካሇው የህዜብ ብዚት ጋር እኩሌ በመጓዜ የጤና እንክብካቤ
ተዯራሽነት

እንዱኖር፤በገጠሩ

ኢትዮጵያ

ሇሚኖሩት

አብዚኞዎቹ

ኢትዮጵያውያን

ተዯራሽ

እንዱሆኑ በጤናው ርፌ እየተሰራ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ባህሊዊ መዴሀኒት ይበሌጥ ተዯራሽ እና
አቅምን ያገናበ በመሆኑ እስከ 80% የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዜብ ባህሊዊ ህክምናውን እንዯ
ዋና የጤና እንክብካቤ ምንጭ እንዯሚጠቀምበት (Bruce and Willcox,P,28,2012) ገሌጸዋሌ፡፡
ባህሊዊ መዴኃኒት በኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ ትሌቅ ሚና ይጫወታሌ፡፡ 85% የሚሆነው
የማህበረሰብ ክፌሌ የሚኖረው በገጠር ነው፡፡ በመሆኑም የጤና እንክብካቤው ሽፊን አናሳ
በመሆኑ አመራጭ

የጤና

መጠበቂያ

ዳ ይፇሌጋሌ፡፡ ከዙህ

አንጻር

80%

የሚሆነው

የህብረተሰብ ክፌሌ ባህሊዊ መዴሀኒት እንዯ ዋና የጤና መጠበቂያ ተቋም ይመሇከተዋሌ
(Franklin,W,2011,P,32) በማሇት ይገሌጻለ፡፡ አያይውም አብዚኛው የኢትዮጵያ ህዜብ

የሰው

ሌጅ ጤና፤የፇጣሪ ስጦታ ነው የሚሌ እምነት ያሇው ሲሆን ከዙህ እምነት የተነሳ ባህሊዊ
ሀኪሞች የሰውን ሌጅ ጤና ሇመመሇስ የተሊኩ የፇጣሪ ስጦታዎች ናቸው የሚሌ አመሇካከት

1

ስሊሊቸው፤ባህሊዊ

ህክምናው

ከመናዊው

ህክምና

ይሌቅ

ተቀባይነት

ማግኘቱን

(Franklin,W,2011,P,33) ያስረዲለ፡፡
ይሁን እንጂ የባህሊዊ ሕክምና ሙያተኞች እውቀት በብሔራዊ የጤና ስርዓት ርፌ ችሊ
መባለን

እና

አንዲንዴ

ባህሊዊ

ሀኪሞች

በባህሊዊ

መዴሃኒቶች

እና

ሌምድቻቸው

ሊይ

በመመርኮዜ በቂ ሳይንሳዊ እና የሰነዴ ዕውቀት አሇመኖሩ፣ የኢትዮጵያ መንግስት የባህሊዊ
ህክምና አሰራሮችን የሙያ ብቃት ሇማጎሌበት ያሇው ቁርጠኝነት ዜቅተኛ መሆን፣ የባህሊዊ
ህክምና ባሇሙያዎች ከኢትዮጵያ መንግስት ምንም ዓይነት ዴጋፌ አሇማግኘታቸው፣ የባህሊዊ
መዴኃኒት ምዜገባ ሂዯት በኢትዮጵያ ውስጥ ግሌፅ ፖሉሲና ስትራቴጂ ተቀርጾ አሇመቀመጡ
የኢትዮጵያ ባህሊዊ መዴሃኒት እውቅና አንዲይኖረው አዴርጓሌ (Franklin,W, 2011)፡፡
በተጨማሪም ባህሊዊ ህክምናዎች በሌምዴ ብቻ የሚሠራባቸው መሆኑ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ
ፊይዲቸው በአንዲንዴ አካባቢዎች ሊይ ብቻ እንዱወሰን አዴርጓሌ፡፡ ይህም ሀገረሰባዊ ዕውቀት
ብዘ ርቀት እንዲይሄዴ አዴርጎታሌ፡፡ እንዯዙህም ሆኖ ከ80 እስከ 90 በመቶ የሚሆኑ
ኢትዮጲያውያን ባህሊዊ መዴኃኒት ተጠቃሚ ናቸው፤መዴኃኒቱ ሇማንም ከተነገረ ይረክሳሌ
በሚሌ እምነት ምስጢራዊ ሆኖ በቃሌ እንዱተሊሇፌ መዯረጉ የሚገባውን ያህሌ እንዲይበሇፅግ
እንቅፊት ሆኖበታሌ ይሊለ (ሻሂዲ፣2017፣ገፅ፣33)፡፡
በሸዋሮቢት ከተማ ውስጥ መናዊ የህክምና መስጫ ተቋማት ቢኖሩም ሀገረሰባዊ ህክምናው
በስፊት ሇማህበረሰቡ የጤና ሽፊን በመስጠት ረገዴ ከፌተኛውን ዴርሻ ይዞሌ፡፡ ሞቃታማ
አከባቢዎች ተናዲፉ ነፌሳት በቀሊለ ሇመንቀሳቀስ እና የሚፇሌጉት ቦታ ሇመዋወር ምቹ
ሁኔታን ስሇሚፇጥርሊቸው በስፊት እንዱራቡ ምክንያት ይሆናሌ በማሇት (Kelley,2008)
ያስረዲለ፡፡ አነዙህ ተናዲፉ ነፌሳት የአካባቢውን ማህበረሰብ በማጥቃት ሇበሽታ እንዱጋሇጥ
ከፌተኛ አስተዋፆ አሊቸው፡፡
ሸዋሮቢት ከተማ የተሇያየ ሀይማኖት፣ እምነት እና አመሇካከት ያሊቸው የማህበረሰብ ክፌልች
በአንዴነት የሚኖሩባት ከተማ እንዯመሆኗ መጠን በባህሊዊ ህክምናው ርፌ ያለ ባሇሙያዎችም
እንዯዙሁ በሀይማኖት፣ በእምነት እና በአመሇካከት የተሇያዩ ናቸው፡፡ በተሇያዩ ወቅቶች
ማህበረሰቡ

በበሽታ

ሲጠቃ፤እራስን

ከበሽታው

ሇመከሊከሌ፤ግሊዊ፤ቤተሰባዊ

እና

ማህበራዊ

ዯህንነትን ሇማስጠበቅ፤ወዯ ሀገረሰባዊ ሀኪሞች በመሄዴ ህክምናውን ማግኘት የግዴ ይሆናሌ፡፡
እነዙህ ሀገረሰባዊ የህክምና ባሇሙያዎች እንዯ እምነት ስርዓታቸው እና እንዲሊቸው የህክምና
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እውቀት

ሇታማሚዎች አገሌግልት

ይሰጣለ፡፡

አካባቢው ያፇራቸውን

ዕፆች በግብዓትነት

በመጠቀም እና በማጋጀት ታማሚዎችን ይፇውሳለ፡፡ በመሆኑም በአካባቢው ያለ ሀገረሰባዊ
የዕፅዋት መዴሀኒት ቀማሚዎች እውቀት፣ አገጃጀት እና አሰጣጥ ምን ይመስሊሌ? ሇሚሇው
ጥያቄ መሌስ ሇመስጠት እና በጥናት የተዯገፇ መረጃ ሇማቅረብ ጥናትና ምርምር ማካሄዴ
ተገቢ ነው፡፡ በዙህ መሰረት ይህ ጥናት በሸዋሮቢት እና አካባቢዋ የሚገኙ ሀገረሰባዊ የዕፅዋት
ህክምና እውቀት፣ አገጃጀት እና አሰጣጥ ምን እንዯሚመስሌ መርምሯሌ፡፡

1.1. የጥናቱ ዲራ
ሀገረሰባዊ
ተቀባይነት

መዴሃኒት
ያሇው

በኢትዮጵያ

የማህበረሰብ

ውስጥ
ሌማዴ

በአብዚኛው
ነው፡፡

ማህበረሰብ

እያንዲንደ

ንዴ

ማህበረሰብ

በከፌተኛ
ራሱን

ዯረጃ
ከበሽታ

የሚከሊከሌበት፣ የሚፇውስበት እና የሚጠብቅበት የራሱ የሆነ ሀገር በቀሌ እውቀት አሇው፡፡
ይህ ሀገር በቀሌ እውቀት ከዕፅዋት፣ ከእንስሳትና ከማዕዴናት በተገኙ ግብዓቶች መንፇሳዊ
አምሌኮዎችን፣ እምነት እና ሌምድችን በአንዴ ሊይ በማጣመር ሇማከም፣ ሇመመርመር እና
በሽታን ሇመከሊከሌ ወይም ዯህንነትና ጤንነትን ሇመመሇስ የሚያገሇግሌ የጤና ሌምምዴ፣
አቀራረብ፣ ዕውቀት እና እምነት ነው፡፡ የባህሌ ሕክምና እውቀት፣ ሌማዴና አተገባበር ሥርዓት
መቼ ተጀመረ? እንዳት? እና እነማን ጀመሩት? ሇሚለ ጥያቄዎች በቂ ምሊሽ፣ መረጃና ማስረጃ
ማግኘት

እንዯሚያስቸግር፤በመስኩ

ጥናት

ያዯረጉ

ተመራማሪዎች

(አሰፊ፣2008፤

Pankhurst,1996; Alemayehu,1984) ጠቁመዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የተሇያዩ የጥናት ስራዎችን
ዋቢ በማዴረግ እና የታሪክ መጻህፌትን በማገሊበጥ ካገኟቸው ሀሳቦች በመነሳት የተወሰኑ
መረጃዎችን አቅርበዋሌ፡፡
Alemayehu (1984) የባህሌ ህክምና አጀማመር አስመሌክተው ሲገሌጹ “የሰው ሌጅ በሽታን
መከሊከሌ፣ መዴኃኒት መጠቀምና መፇወስ የጀመረው ከጥንተ-ክርስቶስ ሌዯት 25,000 ዓ.ዓ
በፉት ነው” ይሊለ፡፡ በላሊ በኩሌ (Desta ,2004) እና (Pankhurst ,2005) በኢትዮጵያ የባህሌ
ሕክምና ታሪክ አጀማመር በቂ የታሪክ ማስረጃ እንዯላሇ ገሌጸው፤ስሇኢትዮጵያውያን የባህሌ
መዴኃኒት አጠቃቀም እውቀት የመጀመሪያ ዯረጃና መረጃ የሚለት የ”Alessandro Zorzi እና
የFrancisco Alvares”ን ገባ ነው፡፡ በ16ኛው መቶ ክፌሇ መን ኢትዮጵያውያን በባህሊዊ
ሕክምና

ስሌት

ዕፅዋትን፣

እንስሳትና

ማዕዴናትን
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በማጋጀትና

በመቀመም፤ሰውነትን

በመብጣት፣

በመተኮስ፣

በማከምና

በመጠገን፤ሕመምን

የመፇወስ

ሌምዴ

እና

እውቀት

እንዯነበራቸው የጠቆሙ መሆኑን ያስረዲለ፡፡
ከዙሁ ጋር ተያይዝ ሻሂዲ ሲያስረደ፤በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጥንታውያን መዚግብት ጥናት
ተመራማሪ መርሻ አሇኸኝን ጠቅሰው”አፄ ቴዎዴሮስ ራሳቸውን ባጠፈበት ወቅት እንግሉዚውያኑ
ከቤተ መጻሕፌታቸው ብዘ መጻሕፌት ወስዯዋሌ፡፡ ከወሰደት መካከሌ ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ
ሇማንቀሳቀስ የሦስት ሰዎችን ትብብር የሚጠይቁ ሁሇት ትሌሌቅ ”ዕፀ ዯብዲቤ” የተባለ ስሇ
ባህሊዊ

መጽኃኒቶች

የሚረዜሩ

ይገኙባቸዋሌ”

(2017፣ገፅ፣3)፡፡

እንዯዙህ

ያለ

በርካታ

መጻሕፌት፤በተሇያዩ ጊዛያት ከአገር ተሰርቀው መውጣታቸውና በላልች ሀገሮች ምርምር
እየተዯረገባቸው እንዯሚገኝም አስረዴተዋሌ፡፡
Pankhurst (1996) ዯግሞ ኢትዮጵያውያን የባህሌ መዴኃኒትን ከ15ኛው መቶ ክፌሇ መን
በፉት ይጠቀሙ እንዯነበር፤ከመዴኃኒት መቀመሚያ መጻሕፌት መካከሌ በግዕዜ “Matsahafe
Fews” በ17ኛው መቶ ክፌሇ መን አጋማሽ፤“Mastahafe Medhanit” ዯግሞ በ18ኛው መቶ
ክፌሇ መን መጀመሪያ ሊይ ታዋቂ መጻሕፌት እንዯነበሩ ገሌፀዋሌ፡፡ እነዙህ የባህሌ መዴኃኒት
መቀመሚያ መጻሕፌት ከሥነ ምህዲር የሚገኙ የተሇያዩ ግብዓቶችን በማካተት፤የዕፅዋት፣
የእንስሳት፣

የአዕዋፌ

እና

የማዕዴናት

ውጤቶችን

ዜርዜር፤አስማታዊ

እና

መሇኮታዊ

አምሌኮዎችን አጠቃሇው የያዘ መሆናቸውን ያስረዲለ፡፡
ይህንን አስመሌክቶ ሻሂዲ (2017፣3) ሲያስረደ ባህሊዊ ፇውስ፣ ባህሊዊ መዴኃኒትና ቅመማ ሊይ
በግዕዜ የተጻፈ መጻሕፌት ያለ ሲሆን የመዴኃኒት ቅመማን በተመሇከተ ምን ተቀሊቅል፣ ሇምን
ዓይነት በሽታ ፇውስ እንዯሚሆን የሚያስረደ የተሇያዩ የብራና መጻህፌት አለ፡፡ ይሁን እንጂ
የግዕዜ ቋንቋ ከመካከሇኛው መን ጀምሮ እየተዲከመ መምጣቱ፤በቤተ ክህነት ብቻ መወሰኑ
እነዙህ ጽሐፍች እንዲይነበቡ፤የያዘት ዕውቀት ጥቅም እንዲይሰጥ አዴርጓሌ በማሇት ይገሌጻለ፡፡
ሻሂዲ አያይውም በአገሪቱ መናዊ ሕክምና ከተጀመረ አጭር ጊዛ (100 ዓመት) መሆኑንና
ከዚ በፉት ሰዎች ሲታመሙ የህክምና አገሌግልት የሚያገኙት በባህሊዊ ህክምና እንዯነበር
ገሌፀዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ሀገር በቀሌ የህክምና እውቀቱ ተገቢውን ትኩረት ባሇማግኘቱ እና
ጥናት ባሇመዯረጉ የሚገባውን ያህሌ ማዯግ እንዲሌቻሇ አብራርተዋሌ፡፡ ሻሂዲ ቀጥሇውም
“መጽሏፇ መዴኃኒት ሊይ ይህንን ቅጠሌ ከዙህ ነገር ጋር ቀምመህ ሇዙህ በሽታ ተጠቀም ይሊሌ፡
፡ ይህንን በዯንብ ጥናት አዴርገንበት መዴኃኒቶችን መናዊ በሆነ መንገዴ በፊብሪካ ዯረጃ
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ማምረት የሚቻሌበት አቅም መፇጠር ነበረበት፡፡ አሁን እኮ በተገኘው ነገር ዯቁሰው ነው
የሚያቀርቡት” (ሻሂዲ፣2017፣3) በማሇት ቸሌ መባለን ገሌጸዋሌ፡፡
Bruce and Willcox (2012) እንዯሚያሥረደት በብዘ የበሇጸጉ አገራት ውስጥ በቢሉዮን
የሚቆጠሩ ድሊሮች በየዓመቱ ሇባህሊዊ መዴኃኒት ወጪ ይዯረጋለ፡፡ ሇአብነት ያህሌ እ.ኤ.አ. በ
2012፤32

ቢሉዮን

ድሊር

ወጪ

ተዯርጓሌ፡፡

ይህም

በ2021

ወዯ 60 ቢሉዮን

ድሊር

እንዯሚጨምር ገሌጸዋሌ ፡፡
ከዙሁ ጋር ተያይዝ Bruce and Willcox (2012) የዓሇም ጤና ዴርጅት (WHO,2002)
ያወጣውን መረጃ በመጥቀስ እንዯሚያስረደት በዓሇም ዘሪያ ሇባህሊዊ መዴኃኒት በዓመት እስከ
83 ቢሉዮን የአሜሪካ ድሊር ያህሌ ወጪ ይዯረጋሌ፡፡ ባህሊዊ መዴኃኒቶችም ሇመናዊው
መዴኃኒት ሕክምናዎች እዴገት አስተዋጽዖ ማዴረጋቸውን ይገሌጻለ፡፡ አንዴ ሶስተኛ እና አንዴ
ሁሇተኛ የሚሆኑ መናዊ መዴኃኒቶች የተገኙት ከዕፅዋት ሲሆን ዱጂታሌሲስ፣ ሞርፉን፣
ኩዊይን እና ቪንካ አሌካልይዴ የተባለ ታዋቂ መዴሀኒቶች ከዕፅዋት የተገኙ መሆናቸውን
ይገሌጻለ።
ሀገረሰባዊ ሀክምና፤ከአራቱ የፍክልር ርፍች ውስጥ በሀገረሰባዊ ሌማዴ (Social Folk
Customs) ርፌ ስር እንዯሚካተት (Dorson,1972) ያሥረዲለ፡፡ የኢትዮጲያ የባህሌ ህክምና
ርፌ በሁሇተኛ ዱግሪና በሶስተኛ ዱግሪ ተማሪዎች እንዱሁም ሇተሇያዩ ኮንፇረንሶች እና
መዴረኮች በሀገር ውስጥ እና በውጪ የቀረቡ በሂውማኒቲስ፣ ማህበራዊ ሳይንስ እና በሥነ
ህይወት ሳይንስ ፊካሌቲ ትምህርት ክፌልች ጥናቶች ተካሂዯዋሌ፡፡ ከእነዙህም ውስጥ ዓሇማየሁ
(2000)፣ ምህረት (2000)፣ መስፌን (2002)፣ ተመስገን (2003)፣ ዯነቁ (2003)፣ትዕግስት
(2008)፣ፌቅርተ (2009)፣ Young (1970)፣ Alemayehu (1984)፣ Mirgissa (1993)፤
Abraraw (1998)፤ Elsabeth (1976)፣ Fekadu (2001)፣ Getachew (2002)፣ Yared
(2004)፣ Wondwosen (2006)፣ Mekonen. (2010) ጥቂቶቹ ናቸው፡፡1
የጥናታዊ

ጹሁፍቹ

ይት

ይውት

እንዯተነሱት

ዓሊማ

የተሇያየ

ቢሆንም

በአብዚኛው

ትኩረታቸውን ያዯረጉት የባህሊዊ መዴሀኒቶቹ አገጃጀት፣ አቀማመም እና አሰጣጥ ስርዓት
መመርመር ሊይ ነው፡፡ አንዲንዴ ጥናቶች፤በአንዴ አካባቢ የሚኖር ማህበረሰብ ውስጥ የሚገኙ
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በዲራው ክፌሌ የተረሩት ጥናታዊ ጹሐፍች ከተሇያዩ ትምህርት ክፌልች ተውጣጥተው ዲሰሳ የተዯረገባቸው
(በምዕራፌ ሁሇት) ሲሆን፤ እነዙህ ጥናታዊ ጹሐፍች በዓመተ ምህረት ዯረጃ (እ.ኢ.አ) የቀረቡ መሆናቸውን ሌብ
ይሎሌ፡፡

5

የባህሌ

ሀኪሞች

መዴሀኒቶቹን

ሲያጋጁና

እና

አገሌግልቱን

ሲሰጡ

የሚከውኗቸውን

ክዋኔዎች፣ ሌማድች እና እምነቶች፣ መመርመር ሊይ ትኩረታቸውን አዴርገዋሌ፡፡ የተወሰኑት
ጥናቶች ዯግሞ በአንዴ ማሀበረሰብ ውስጥ በተሇያዩ ወቅቶች በሽታዎች ሲከሰቱ በተፇጥሯዊ
እና በመሇኮታዊ መንገዴ ህመምተኞችን የሚፇውሱበትን ስርዓት ይጠቁማለ፡፡ ይሁን እንጂ
የአንዴ ማህበረሰብ ባህሊዊ መዴሀኒቶች አገጃጀት፣ አቀማመም እና አጠቃቀም ስርዓት፤
ከሀይማኖት፣ ከእምነት እና ከሌማዴ የሚሇይ አይዯሇም፡፡ ይሁን እንጂ አነዙህን ተያያዥ
ጉዲዮች አስተሳስሮ

የማጥናት ሁኔታ እምብዚም አይስተዋሌም፡፡

በላሊ በኩሌ ከአማርኛ ቋንቋ፣ ሥነ ጹሐፌ እና ፍክልር ት/ክፌሌ ውጪ የተካሄደ ጥናቶች
እንዯየሙያ መስካቸው የጥናት ርዕሰ ጉዲይ እና ጭብጣቸው በተወሰነ መሌኩ ይሇያያሌ፡፡
ከእነዙህም ውስጥ በታሪክ ት/ክፌሌ የተጠኑ ጥናቶች በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱ የበሽታ
አይነቶችን እና የባህሌ ህክምና ታሪክ ይዲስሳለ፡፡ በሥነ-ሰብዕ ትምህርት ክፌሌ የተካሄደ
ጥናቶች ዯግሞ አካባቢያዊ ባህሌን መሰረት በማዴረግ የባህሊዊ ህክምናውን ተግባር እና ስርዓት
ተመሌክተዋሌ፡፡ የተወሰኑ ጥናቶች ባህሊዊ ህክምናውን ከአንዴ ሀይማኖት እና ሌማዴ ጋር
በማያያዜ ሇማጥናት የተሞከሩባቸው ጥናቶችም አለ፡፡
በመሆኑም በጥናቱ ሂዯት ሉነጣጠለ የማይገባቸው የሀገረሰባዊ መዴሀኒት ተያያዥ እምነቶችና
ሌማድች በተሇያየ ፇርጅ ቀርበው ይገኛለ፡፡ ይህም ሀገረሰባዊ መዴሀኒት ከሌማዴ፣ ከእምነት
እና ከሀይማኖት ጋር ያሇውን መስተጋብር ማሳየት ስሇማይችሌ በፍክልር የጥናት መስክ
ክፌተት

ይፇጥራሌ፡፡

ስሇሆነም

ሀገረሰባዊ

መዴሀኒቶች

የአንዴን

ማህበረሰብ

እምነት፣

አመሇካከት፣ አስተሳሰብ እና የአኗኗር ዳ የሚያሳዩ በመሆናቸው ከሀይማኖት፣ ከእምነት እና
ከሌማዴ አኳያ ያሊቸውን ቁርኝት በሚገባ መመርመር ተገቢ ይሆናሌ፡፡
በአጠቃሊይ የባህሌ ሕክምና እውቀት የማህበረሰብን አካባቢያዊ እውቀት፣ እምነት፣ ዯንብ፣
ሥርዓት፣

ተግባርና

ሙያን

ታሳቢ

ያዯረገ፤ጥበባዊ

ዴርጊትን

ያካተተ፤የተሇያዩ

የበሽታ

መንስኤዎችን፣ አውዲዊ ሥርዓቶችን፣ የጤና መጠበቂያና በሽታ መከሊከያ ዳዎችን መሰረት
ያዯረገ ነው፡፡ በዙህ ጥናት በሸዋሮቢት ከተማና ዘሪያዋ የሚተገበረውን የባህሌ ህክምና እውቀት
ከአካባቢው አየር ጸባይ ጋር ያሇው ግንኙነት እና የበሽታ መንስኤ፣ የባህሌ መዴሀኒት
ባሇሙያዎች፤ከሀይማኖት፣ ከእምነት እና ከሌማዴ አንጻር ያሊቸውን አመሇካከት መግሇጽ፣
የምርመራ ሂዯት፣ የመዴሀኒት አቀማመም እና አሰጣጥ ስርዓት ምን ይመስሊሌ የሚለት
ትኩረት ተዯርጎባቸዋሌ ፡፡
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1.2. የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት
ይህንን ርዕስ ሇመምረጥ ያነሳሳኝ ምክንያት ተወሌጄ ባዯኩበት በሸዋሮቢት ከተማ ማህበረሰቡ
በተሇያዩ ወቅቶች በአዯገኛ በሽታዎች ሲጠቃ፤አንዲንድቹ ወዯሀገረሰባዊ ሀኪሞች በመሄዴ
ሲፇወሱ ላልቹ ዯግሞ ወዯ መናዊ ህክምና ባሇሙያዎች በመሄዴ ህይወታቸው ያሇፈ ብልም
ሇከባዴ የአካሌ ጉዲት የተዲረጉ ሰዎችን ተመሌክቻሇሁ፡፡ በላሊ በኩሌ በአካባቢው ካለ መናዊ
የህክምና ባሇሙያዎች እንዯሰማሁት በተሇያዩ ወቅቶች በበሽታ ሲጠቁ ወዯ ባህሊዊ ሀኪሞች
በመሄዴ

የህክምና

አጋጣሚዎች

አገሌግልት

አንዲንዴ

ወዯ

በማግኘት

መናዊ

እንዯሚፇወሱ

ሀኪሞች

ነው፡፡

የሚሄደ

ከዙህ

ባሻገር

በተሇያዩ

ታካሚዎችን፤መናዊ

ሀኪሞቹ

አንችሌም በሚሌ ወዯ ባህሊዊ ሀኪሞች የሚሌኳቸውን ታማሚዎች በቅርበት ሇማየት ችያሇሁ፡፡
ከዙህ አንጻር በአካባቢው የሚገኙ የባህሌ መዴሀኒት ቀማሚዎች እውቀት፣ አገጃጀትና አሰጣጥ
ስርዓት ምን ይመስሊሌ? መናዊ ሀኪሞችስ በባህሊዊ ህክምናው ሊይ እምነት ያሳዯሩበት
ምክንያት ምንዴን ነው? የሚለትን ጥያቄዎች የመመሇስ ጉጉት ስሊዯረብኝ፤
ሁሇተኛ፡- በሸዋሮቢት ከተማና ዘሪያዋ የተሇያየ ብሔረሰብ፣ ሀይማኖት እና አመሇካከት ያሊቸው
የማህበረሰብ ክፌልች በአንዴነት
የሀገረሰብ

ሀኪሞችም

አንዴ

የሚኖሩበት አካባቢ ነው፡፡ በመሆኑም

አይነት

እምነት፣

ቋንቋ

እና

አመሇካከት

በአካባቢው ያለ
ያሊቸው

ሰዎች

አሇመሆናቸውን ተረዴቻሇሁ፡፡ በመሆኑም ከእምነት አስተምሯቸውና ካሊቸው የአመሇካከት
ሌዩነት አንጻር ሇሀገረሰብ ህክምና ያሊቸው አመሇካከት ምን ይመስሊሌ? የሚሇውን መመርመር
ተገቢ መሆኑን ስሊመንኩ እና ታካሚዎችም የሀይማኖት፣ የአመሇካከት እንዱሁም የአኗኗር
ይቤ

ሌዩነቶችን

የሚያስተናግደ

በመሆናቸው

ሇባህሌ

ህክምናው

ያሊቸው

እሳቤ

ምን

ይመስሊሌ? ሇሚሇው ጥያቄ መሌስ መስጠት አስፇሊጊ መሆኑን አምናሇሁ፡፡ ስሇሆነም እነዙህን
ጥያቄዎች ሇመመሇስ ወዯ ማህበረሰቡ ቀርቦ ጥናትና ምርምር ማዴረግ አስፇሊጊ እንዯሆነ
መረዲት በመቻላ ሇጥናት እንዴነሳሳ ምክንያት ሆኖኛሌ፡፡ የቀዯመው ሌምዳ እንዲሇ ሆኖ በክፌሇ
ትምህርታችን የፍክልር ኮርሶችን በምንወስዴበት ጊዛ ሀገረሰባዊ መዴሀኒት አንዴ የጥናት
መስክ መሆኑን ተገነብኩ፡፡ በዙህ ርዕስ ዘሪያ የተጠኑ ጥናቶችን ዲሰሳ ሳዯርግ በሽዋሮቢት እና
አካባቢዋ በሀገረሰባዊ መዴሀኒት ዘሪያ የተዯረገ ጥናት አሇመኖሩን በማወቄ በዙሁ ርዕስ ጉዲይ
ሊይ ጥናት ሇማዴረግ እንዴነሳሳ አዴርጎኛሌ፡፡
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1.3. የጥናቱ ዓሊማ
1.3.1. የጥናቱ ዋና ዓሊማ
የዙህ

ጥናት

አቢይ

ዓሊማ

በሸዋሮቢት

ከተማና

አካባቢዋ

የሚሰጡ

ሀገረሰባዊ

የዕፅዋት

መዴሀኒቶች እውቀት፣ አገጃጀት እና አሰጣጥን በመመርመር ባህሊዊ ሌማደን ገሌፆ ማሳየት
ነው፡፡ ይህ ጥናት ቀጥል የቀረቡ ዜርዜር ዓሊማዎች አለት፡፡
1.3.2. ዜርዜር አሊማዎች
 በአካባቢው በባህሊዊ ህክምና የሚፇወሱ በሽታዎችን መሇየት
 በማህበረሰቡ ሇሀገረሰባዊ መዴሀኒት መቀመሚያ የሚውለ ግብዓቶች ከምን ከምን
እንዯሚገኙ መግሇጽ
 የመዴሀኒቶቹን አገጃጀት እና አጠቃቀም ማሳየት
 ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶቹ የሚሰበሰቡበት ቀናት እና ሰዓታት፤ከእምነት እና ከሌማዴ አኳያ
ያሊቸውን ትዕምርታዊ ፊይዲ ማሳየት የሚለት ናቸው፡፡
 በሸዋሮቢት ከተማና አካባቢዋ የሚገኙ ሀገረሰባዊ ሀኪሞች የህክምና እውቀት ተስተሊሌፍ
ሂዯት መግሇጽ

1.4. የምርምር ጥያቄዎች
ይህ ጥናት ከሊይ የተመሇከቱትን አሊማዎች ከግብ ሇማዴረስ የሚከተለትን ጥያቄዎች
ይመሌሳሌ፡፡
 በሸዋሮቢት ከተማና አካባቢዋ የሚከሰቱ፤በባህሊዊ ህክምና የሚዲኑ በሽታዎች እና
መንስኤያቸው ምንዴን ነው?
 በማህበረሰቡ

ሇባህሌ

ህክምና

መዴሀኒት

መቀመሚያ

የሚሆኑ

ግብዓቶች

ከምን

ይገኛለ?
 ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒቶች አገጃጀት፣ አጠቃቀም እና አወሳሰዴ መንገድች ምን
ይመስሊለ?
 ሇመዴሀኒቶቹ መሰብሰቢያነት እና መቀመሚያነት የሚመረጡ ጊዛያት እና ሰዓታት
ባህሊዊ ሀኪሞቹ ከሚከተለት ሀይማኖት፣ እምነት እና ሌማዴ አንጻር ያሊቸው
ትዕምርታዊ ፊይዲ ምንዴን ነው?
 በአካባቢው የሚገኙ ሀገረሰባዊ የዕፅዋት ሀኪሞች የእውቀት ምንጮች እነማን ናቸው?
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1.5. የጥናቱ ጠቀሜታ


የተጠኝውን ማህበረሰብ ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒቶች እውቀት፣ አገጃጀትና አሰጣጥ
ስርዓት ሌማደን ገሌጾ ያሳያሌ፡፡

 ይህን የጥናት ወረቀት ማግኘት ሇቻለ አንባቢዎች በአካባቢው ሊይ ስሇሚከሰቱ በሽታዎች
እና ስሇሚሰጡ መዴሀኒቶች ግንዚቤ በመፌጠር፤የበሽታዎቹ ምንነት ሳይታወቅ ሇሞት
እና ሇአካሌ ጉዲት የሚዲረጉ አካሊትን በተወሰነ መሌኩ ይታዯጋሌ፡፡
 በሀገረሰባዊ ሌማዴ ፍክልራዊ ጉዲዮች ዘሪያ ጥናት ሇሚያዯርጉ የርፈ ምሁራን ግንዚቤ
ይፇጥራሌ፡፡
 በዙህ ርዕስ ዘሪያ በሳይንሳዊ መንገዴም ይሁን ባህሊዊ ጥበቡ ሊይ በመመስረት ሰፉ
ጥናትና ምርምር ሇሚያዯርጉ አካሊት በመነሻነት ያገሇግሊሌ፡፡

1.6. የጥናቱ ወሰን
ይህ ጥናት የሚጠናውን ርዕሰ ጉዲይ፣ ጊዛ፣ ገንብ እና አቅም ታሳቢ በማዴረግ ትኩረት እና
ገዯቡ ተወስኗሌ፡፡ ከርዕሰ ጉዲይ አንጻር ከፍክልር ርፍች ውስጥ በሀገረሰባዊ ሌማዴ ርፌ ስር
ከሚካተተው ሀገረሰባዊ ህክምና ሊይ አተኩሯሌ፡፡ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች የተሇያዩ በመሆናቸው
ጥናቱ፤ሇሰው የሚጋጁ ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒቶች ሊይ ትኩረት አዴርጓሌ፡፡ በመሆኑም
ይህ ጥናት በሸዋሮቢት ከተማና አካባቢዋ የሚሰጡ ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒቶች

እውቀት፣

አገጃጀት እና አሰጣጥ በመመርመር ባህሊዊ የህክምና ሌማደን ገሌጾ ማሳየት ሊይ አተኩሯሌ፡፡
ይሁን እንጂ የባህሌ መዴሀኒቶችን ሳይንሳዊ በሆነ መንገዴ ማጥናት የፍክልር የጥናት መስክ
ትኩረት ባሇመሆኑ ጥናቱ ባህሊዊ ገፅታ ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ በመሆኑም ማህበረሰቡ በሀገረሰባዊ
የዕፅዋት መዴሀኒቶች ሊይ ያሇውን ሀገር በቀሌ እውቀት መርምሯሌ፡፡ የዕፅዋት ሀገረሰባዊ
መዴሀኒት ሊይ ትኩረት ያዯረገበት ምክንያት በቅዴመ መስክም ሆነ በመስክ የመረጃ አሰባሰብ
ወቅት

ሇመረዲት

መዴሀኒቶቹን

እንዯተቻሇው

የሚያጋጁት

በአካባቢው

ከዕፅዋት

የሚገኙ

መሆኑ

ጥናቱ

የሀገረሰብ
የዕፅዋት

የህክምና
የሀገረሰብ

ባሇሙያዎች
ህክምና

ሊይ

እንዱያተኩር አዴርጎታሌ፡፡
ከቦታ አንጻር፤በሸዋሮቢት ከተማ ውስጥ ጠኝ (9) ቀበላዎች ያለ ሲሆን

ከእነዙህም

ውስጥ

ዘጢ ቀበላ (05)፣ ጫሬ (03)፣ የዋንዚ ቀበላ (08)፣ ማዴያ (04) እና ፓፓዬ ሰፇር (02)
ተመርጠዋሌ፡፡ እነዙህ ቀበላዎች የተመረጡበት ምክንያት በሸዋሮቢት ከተማ ውስጥ ያለ
የባህሌ

ሀኪሞች

በብዚት

የሚገኙበት

በመሆናቸው
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ነው፡፡

የመረጃ

አቀባዮችን

መረጣ

በተመሇከተም በቀበላዎቹ ውስጥ በሚኖሩ ባህሊዊ ሀኪሞች፣ የሀገረሰብ ህክምና ተጠቃሚዎች
እና መናዊ ሀኪሞች ሊይ ትኩረት አዴርጓሌ፡፡ ይሁን እንጂ ወዯ እነዙህ ባህሊዊ ሀኪሞች
የሚሄደ ታካሚዎች በአምስቱ (5) ቀበላዎች የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፌልች ብቻ ሳይሆኑ
በጠኙም ቀበላዎች እና በዘሪያው የሚገኙ ቆሊማ አካባቢዎች የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፌልች
ናቸው፡፡ በመሆኑም

በአጋዥ የመረጃ ምንጭነት የተጠቀምኳቸው መረጃ አቀባዮች ከጠኙም

ቀበላዎች የተውጣጡ ናቸው፡፡

1.7. የጥናቱ ስነ ዳ
ይህ ጥናት ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒት እውቀት አገጃጀት እና አሰጣጥ፣ ማህበረሰቡ
ሇባህሊዊ

ህክምና

እና

ሀኪሞች

ያሇውን

አመሇካከት

እንዱሁም

ሀገረሰባዊ

ሀኪሞች

ስሇሚመርጧቸው ቀናት እና ስሇሚከውኗቸው ገቢሮች ያሊቸው ትዕምርታዊ ፊይዲ በስፊት
የሚመሇከት በመሆኑ ገሊጭ ጥናት (Descriptive study) እና ተንታኝ የአተናተን ስሌት
(analysis Methods) ተጠቅሟሌ፡፡
1.7.1. የናሙና አመራረጥ ስሌት
በሸዋሮቢት ከተማ ከሚገኙ ጠኝ ቀበላዎች

ውስጥ ሇጥናቱ የተመረጡት አምስት (5) ሲሆኑ

እነዙህም ዘጢ ቀበላ (05)፣ ጫሬ (03)፣ ማዴያ (04)፣ ፓፓዬ ሰፇር (02) እና ዋንዚ (08)
ቀበላዎች ናቸወ፡፡ ያሇው አሊማ ተኮር የናሙና አመራረጥ ስሌት አስመሌክተው ሲያስረደ
”አሊማ ተኮር (Purposeful sampling) ተመራማሪው የጥናቱን ተሳታፉዎች የሚመርጠው
ይዝት የተነሳውን አሊማ ከግብ ሇማዴረስ ያግዘኛሌ የሚሊቸውን አካሊት በሚገባ በማጤን
ይመርጣሌ”(2009፣136)፡፡ በመሆኑም የጥናቱን አሊማ ከግብ ሇማዴረስ ሁነኛ መረጃ
አለባቸው

የተባለ

አምስት

(5)

ቀበላዎች

በአሊማ

ተኮር

የናሙና

ተመርጠዋሌ፡፡ በሸዋሮቢት ከተማና አካባቢዋ ያለ የባህሌ ህክምና

አቀባዮች

አመራረጥ

ስሌት

ባሇሙያዎች በብዚት

የሚገኙት በእነዙህ ቀበላዎች ውስጥ በመሆኑ፤ቀበላዎቹ ውሰጥ ያለ ቁሌፌ መረጃ አቀባዮች
በጥናቱ ተሳታፉዎች ቢሆኑ ጥናቱ ይዝት የተነሳውን አሊማ ማሳካት እንዱችሌ ምቹ ሁኔታ
ይፇጥራሌ ከሚሌ እምነት የተነሳ ነው፡፡ ከዙህ በተጨማሪ ይህ ጥናቱ አመቺ የናሙና
አመራረጥ ዳን ተገሌግሎሌ፡፡ ይህ የናሙና ዳ ያሇው እንዯሚያስረደት “ተመራማሪው
ጥናቱን በቅርበት ባገኛቸውና ጥናቱን ሇማካሄዴ አመቺ በሆኑሇት ሰዎች ወይም ነገሮች ሊይ
ተመርኩዝ ምርምሩን ሲያካሂዴ አመቺ ንሞና ተጠቀመ ማሇት ይቻሊሌ”(2009፣135) በማሇት
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ያስረዲለ፡፡ ከዙህ አንጻር በጥናቱ ሂዯት መረጃዎቹ በሚሰበሰቡበት ወቅት በሀገረሰባዊ ሀኪሞች
የህክምናውን አገሌግልት ሇማግኘት የተገኙ ታካሚዎችን በመረጃ ሰጪነት በመጠቀም ጥናቱ
ተካሂዶሌ፡፡ በተጨማሪም ጠቋሚ የንሞና አመራረጥ ስሌት በዙሁ ጥናት ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡
ይህም በሸዋሮቢት ከተማ ውስጥ የሚገኙ የባህሌ ሀኪሞችን በተሟሊ መንገዴ ሇማግኘትና
መረጃዎችን ምለዕ ሇማዴረግ ከአካባቢው ማህበረሰብ እና ከራሳቸው ከባህሌ ሀኪሞች በሚሰጡ
ጥቆማዎች ያለትን ሀገረሰባዊ ሀኪሞች በማግኘት ሙለ መረጃ ሇማቅረብ አመቺ በመሆኑ
በጥናቱ ተግባራዊ ሆኗሌ፡፡ በአጠቃሊይ ሇጥናቱ ምለዕነት ሲባሌ አሊማ ተኮር፣ አመቺ እና
ጠቋሚ የናሞና አመራረጥ ስሌት እንዯ አስፇሊጊነታቸው በመጠቀም ከአስራ ሁሇት (12) የባህሌ
መዴሀኒት ቀማሚዎች፣ ከአምስት (5) የባህሌ መዴሀኒት ተጠቃሚዎች እና ከሶስት (3)
መናዊ ሀኪሞች ስሇ ሀገረሰባዊ ህክምና ዜርዜር መረጃዎችን በመሰብሰብ ጥናቱ ተካሂዶሌ፡፡
1.7.2. የመረጃ አሰባሰብ
ጥናቱን ሇማካሄዴ መረጃዎች ከቀዲማይ እና ከካሌዓይ የመረጃ ምንጮች ተሰብስበዋሌ፡፡ የመስክ
ምርምር በምሌከታ፣ በቃሇ መጠይቅ እና በጹሐፌ መጠይቅ መረጃ መሰብሰብ እንዯሚቻሌ
(ፇቃዯ፣1992፣90) ይጠቁማለ፡፡ በመሆኑም በመስክ የመረጃ ስብሰባ ወቅት ቁሌፌ እና አጋዥ
ከሆኑ መረጃ አቀባዮች በምሌከታ እና በቃሇ መጠይቅ መረጃዎቹ ተሰብስበዋሌ፡፡ በዙህ መሰረት
ስሇ መዴሀኒቶቹ አገጃጀት፣ አቀማመም እና አሰጣጥን በተመሇከተ በከፉሌ ምሌከታ በማዴረግ
እና በቃሇ መጠይቅ መረጃዎቹ ተሟሌተዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ በዙህ ጥናት፤ቡዴን ተኮር ውይይት
የመረጃ መሰብሰቢያ ዳ ሇመጠቀም ቢሞከርም፤የባህሌ መዴሀኒት ቀማሚዎች እርስ በርስ
አሇመግባባት፣ መቀናናት እና መናናቅ፤ባሇሙያዎቹን ሰብስቦ በማወያየት መረጃ ሇመሰብሰብ
አሌተቻሇም፡፡

ይኸውም

ሁለም

የባህሌ

መዴሀኒት

ባሇሙያዎቹ

ባሊቸው

እውቀት

ኩሩ

በመሆናቸው አንዲቸው የአንዲቸውን እውቀት የመቀበሌ እና የመዯማመጥ ሁኔታቸው አናሳ
ነው፡፡
በዙህ ርዕስ ዘሪያ የተሰሩ የሁሇተኛ ዱግሪ ጥናታዊ ጹሐፍች፣ በቤተ መጻህፌት ውስጥ የሚገኙ
ጽንሰ ሀሳባዊ እና ንዴፇ ሃሳባዊ መረጃዎች፤እንዱሁም ሇጥናት የተመረጠው፤የሸዋሮቢት ከተማ
አካባቢያዊ

መግሇጫዎች

ሇጥናቱ

በግብዓትነት

አገሌግሇዋሌ፡፡

በአጠቃሊይ

ከቀዲማይ

እና

ከካሌአይ የመረጃ ምንጮች በቃሇ መጠይቅ እና በምሌከታ የተገኙ መረጃዎችን በምስሌ፣
በዴምጽ፣ በፍቶግራፌ እና በማስታወሻዎች በመታገዜ ተሰብስበዋሌ፡፡
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1.7.2.1.

ምሌከታ

ምሌከታ በፍክልር ጥናት ውስጥ ቀዲሚው እና አስፇሊጊ የሚባሇው የመረጃ መሰብሰቢያ አይነት
ነው፡፡ ምሌከታ በፍክልር ጥናት ውስጥ ያሇውን አስተዋፅዖ Goldstein ሲገሌፁ፡- “The term
‘observation’ as used in this context, is not limited only to visual aspects of the
situation, but also involves a full range of sensual experience including hearing ,
feeling , smeling and testing ,whe never these may be appropriate.’’(1964:77)፡፡
ይህ የመረጃ መሰብሰቢያ ዳ፤ሁነቶች ምሌከታ ሊይ ብቻ የተገዯበ አሇመሆኑን እና በሁለም
የስሜት ህዋስ፤በመስማት፣ በመዲሰስ፣ በማሽተት እና በመቅመስ መረጃ መሰብሰብ የሚያስችሌ
መሆኑን ያስረዲለ፡፡
በመስክ መረጃ ስብሰባ ወቅት በተሳትፎዊ እና ፅሞናዊ ምሌከታ መረጃ መሰብሰብ እንዯሚቻሌ
(Blaxter,Hughes

and

Tight,

2006)

ይጠቁማለ፡፡

ይኸውም

ተሳትፎዊ

ምሌከታ

ተመራማሪው ከመረጃ አቀባዮቹ ጋር እየተሳተፇ፣ አብሮ እየከወነ፤እየበሊ፣ እየጠጣ፣ እየጨፇረ
መረጃ የሚሰበስብበት ስሌት ሲሆን ፅሞናዊ ምሌከታ ዯግሞ ዲር ቆሞ ምን ተከናወነ፣ ተካሄዯ
የሚሇውን በፅሞና በመከታተሌ መረጃ የሚሰበስብበት ዳ መሆኑን ይገሌጻለ፡፡
በዙህ ጥናት ከምሌከታ አይነቶች ውስጥ ጽሞናዊ ምሌከታ ተገሌግያሇሁ፡፡ ከባህሌ ህክምና
ባሇሙያዎቹ ጋር ዕፆቹ ወዲለበት ቦታ ሄጄ የዕፆቹን አይነትና ባህሪ በመመሌከት መረጃዎቹን
ሇመሰብሰብ ፇቃዯኛ ባይሆኑሌኝም በከፉሌ የመዴሀኒቶቹን አገጃጀትና አቀማመም፤ሇቆሊ ቁስሌ፣
ሇአይሬ በሽታ፣ ሇቁስሌ (ሇእከክ) እና ሇሊሽ የሚጋጁ መዴሀኒቶችን አገጃጀትና አቀማመም
ተመሌክቻሇሁ፡፡

በተጨማሪም

የታካሚዎችን

የህመም

አይነት

እና

ዯረጃ

ሇመሇየት

የሚያዯርጉት ምርመራ፣ ታካሚዎቹ የሚያዯርጉትን፣ የሚናገሩትን፣ አጠቃሊይ ተግባር እና
ሂዯት እንዱሁም የሀገረሰባዊ መዴሀኒት ባሇሙያዎችን ሁኔታ ዲር ሆኜ በመመሌከት መረጃ
ሇመሰብሰብ ችያሇሁ፡፡
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1.7.2.2.

ቃሇ መጠይቅ

ቃሇ መጠይቅ በመስክ የመረጃ ስብሰባ ወቅት ከመረጃ ሰጪዎች ጋር በአካሌ በመገናኘት እንዯ
ምርምር ጥያቄው አይነት ነጻ እና ዜግ መጠይቆችን በማቅረብ መረጃ የሚሰበሰብበት መንገዴ
ነው፡፡ ፇቃዯ አ ስሇ ቃሇ መጠይቅ የመረጃ አሰባሰብ ሲያስረደ፡- በመስክ ጥናት ወቅት ቃሇ
መጠይቅ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያ ሇመጠቀም ከተወሰነ በዜግ እና በክፌት መጠይቅ የመረጃ
መሰብሰቢያ መሳሪያዎች መጠቀም እንዯሚቻሌ (1990፣101) ጠቁመዋሌ፡፡ በመሆኑም በዙህ
ጥናት

ክፌት

እና

ዜግ

የመረጃ

መሰብሰቢያ

አይነቶችን

እንዯ

አስፇሊጊነቱ

በማፇራረቅ

ተገሌግያሇሁ፡፡ በዙህ መሰረት ከአስራ ሁሇት (12) የሀገረሰባዊ መዴሀኒት ቀማሚዎች፣
ከአምስት

(5)

የሀገረሰባዊ

መዴሀኒት

ተጠቃሚዎች

እና

ከሶስት

(3)

መናዊ

የጤና

ባሇሙያዎች መረጃ ሰብስቢያሇሁ፡፡ ከእነዙህ መረጃ አቀባዮች ውስጥ አስራ ሁሇቱ (12) የባህሌ
ህክምና ባሇሙያዎች በቁሌፌ መረጃ አቀባይነት የተመረጡት ሲሆን በማህበረሰቡ ውስጥ
ካሊቸው እወቅና፣ ተቀባይነት፣ ከሚሰጡት አገሌግልት እና ሇጥናቱ ቀዲማይ የመረጃ ምንጭ
በመሆናቸው እንዱሁም መረጃ ሇመስጠት ያሊቸውን ፌቃዯኝነት ከግምት ውስጥ በማስገባት
ነው፡፡
በመሆኑም በዙህ የመረጃ መሰብሰቢያ ዳ የሀገረሰባዊ ህክምና እውቀት፣ ስሇመዴሀኒት
አገጃጀት

እና

አጠቃቀም፣

በመዴሀኒት

ስብሰባ፣

ቅመማ

እና

አሰጣጥ

ሂዯት

ውስጥ

የሚከውኗቸው ክንዋኔዎች፣ ከሌማዴ እና ከእምነት አንጻር፣ መዴሀኒቶቹን የሚቀምሙቧቸው
ቀናትና ሰዓታት፣ ባህሊዊ ሀኪሞች ሇመናዊ ሀኪሞች ያሊቸውን አመሇካከት፣ መናዊ ሀኪሞች
ሇባህሌ ህክምና አና ሇባሇሙያዎቹ ያሊቸውን አተያይ፣ ሀገረሰባዊ የህክምና ባሇሙያዎች
በታካሚዎች ንዴ ያሊቸውን ተመራጭነት እንዱሁም አጠቃሊይ ስሇባህሌ ህክምና እና የህክምና
ባሇሙያዎች መረጃ ሇመሰብሰብ ተጠቅሜበታሇሁ፡፡
1.7.3. የመረጃ መተንተኛ ስሌት
ጥናቱ አይነታዊ እንዯመሆኑ በምሌከታና በቃሇ መጠይቅ ከቁሌፌ እና አጋዥ መረጃ አቀባዮች
የተገኙ መረጃዎች በአይነት እና በይት ተዯራጅተው ቀርበዋሌ፡፡ ይህንን በተመሇከተ ያሇው
ሲያስረደ”አይነታዊ የምርምር ሂዯት ተፇጥሯዊ መሌክ ያሇው ነው፡፡ ይኸውም ምሌከታ
ማካሄዴ ያዩትን መገብ የገቡትን በተገቢው መግሇጽን ያካትታሌ”(2009፣20)፡፡ በመሆኑም
ከተሇያዩ

መረጃ

ሰጪዎች

የተሰበሰቡ

መረጃዎችን፤በገሇጻ
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መሌክ

መቅረብ

የሚገባቸውን

በገሊጭ፤ትንታኔ የሚያሻቸውን፤ትዕምርቶችን፣ ሀሳቦች፣ ሁነቶች፤ተንታኝ ስሌትን ተጠቅሞ ሰፊ
ያሇ ትንታኔ በመስጠት ጥናቱ ተካሂዶሌ፡፡ ሇጥናቱ ማስኬጃ የሆኑ የተግባራዊነት ንዴፇ ሃሳብ፣
ክዋኔ ተኮር ንዴፇ ሀሳብ እና የጤና ሥነምህዲር (Medical Ecology) ንዴፇ ሀሳብም
ማስተንተኛ ሆነው አገሌግሇዋሌ ፡፡

1.8. የመስክ ተሞክሮ
ጥናቱ ከተጀመረ ጀምሮ መረጃ ሇመሰብሰብ መስክ እስከወጣሁበት ዴረስ ባሇው ጊዛ ከእኔ ጥናት
ጋር በአንዴም ሆነ በላሊ መንገዴ ግንኙነት ያሊቸው መጽሀፍች፣ መጽሔቶችና ጆርናልች
እንዱሁም የመጀመሪያ፣ ሁሇተኛ እና የሶስተኛ ዱግሪ ጥናታዊ ጹሐፍችን በማንበብ በቂ መረጃ
ሰበሰብኩ፡፡ ወዯ መስክ ከመሄዳ በፉት ሇመስክ አስፇሊጊ የሆኑ መቅረጸ ዴምጽ፣ ካሴት፣ ፍቶ
ካሜራ እና ማስታወሻ ዯብተር አጋጀሁ፡፡ ቅዴመ ዜግጅቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ መረጃ ሇመሰብሰብ
የካቲት3/2012 ወዯ መስክ ወጣሁ፡፡ ከሰባት ሰዓት (7፡00) የመኪና ጉዝ በኋሊ ሇጥናት
የተመረጠው

አካባቢ

ዯረስኩ፤እረፌት

በማግስቱ የካቲት4/2012 ወዯ

አዴርጌ፤አካባቢውን

ቃኝቼ፤ወዯ

ማዯሪያዬ

ሄዴኩ፡፡

ከተማ አስተዲዯሩ ባህሌና ቱሪዜም ቢሮ አመራሁ፡፡ በከተማ

አስተዲዯሩ ጊቢ ውስጥ ሊገኘኋቸው ሰዎች ወዯ ቢሯቸው የመጣሁበትን ምክንያት ሳስረዲቸው
የወረዲው የህዜብ ግንኙነት ሚዱያ ሌማት ባሇሙያውን አቶ ሸጋው ንጋቱን

እንዲነጋግር

ጠቆሙኝ፡፡ አቶ ሸጋው ንጋቱ ቢሮ ስገባ፤በፀሀፉያቸው በኩሌ ስብሰባ ሊይ እንዯሆኑ እና
ከሁሇት ቀን በኋሊ መመሇስ እንዲሇብኝ ተነግሮኝ ተመሇስኩ፡፡
በሁለቱ ቀናት

በአካባቢው ካለ የባህሌ መዴሀኒተኞች ጋር ትውውቅ ሇማዴረግ በአካባቢው

ያለ ታዋቂ ሰዎችን ይዤ ወዯ መስክ ወጣሁ፡፡ ሇጥናት የተመረጠው አካባቢ የትውሌዴ ስፌራዬ
በመሆኑ መረጃ አቀባዮችን እና በሁለም ቀበላዎች ያለ የሀገር ሽማግላዎች እና ታዋቂ
የሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያዎችን ሇማግኘት አሌተቸገርኩም፡፡ ከሁሇት ቀን በኋሊ የካቲት6/2012
ወዯ ከተማ አስተዲዯሩ ባህሌና ቱሪዜም ቢሮ ሀሊፉ አቶ ሸጋው ንጋቱ
ሸጋውም

ቢሮ አመራሁ፡፡ አቶ

አስፇሊጊው ትብብር ሁለ በማዴረግ በእሳቸው በኩሌ ያሇውን መረጃ ከሰጡኝ በኋሊ

ላልች ሇጥናቴ አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎች እና ከላልች የስራ ባሌዯረቦቻቸው የሚያገኟቸውን
መረጃዎች

አሰባስበው

እንዯሚሰጡኝ

ቃሌ

ገቡሌኝ፤በእሇቱ

የስራ

ባሌዯረቦቻቸው

የላለ

በመሆናቸው በማግስቱ የካቲት7/2012 እንዴመሇስ ነገሩኝ፡፡ የካቲት7/2012 በዴጋሜ በመሄዴ
ስሇ ጥናት አካባቢው ዜርዜር መረጃ ሰጥተውኝ ተመሇስኩ፡፡
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ዋናውን የጥናቴን ስራ የመጀመሪያውን ዘር ከየካቲት 10- 20/2012 ዴረስ ባለት አስር ቀናት
ውስጥ ከአምስቱ ቀበላዎች (ከጫሬ ቀበላ፣ ከዘጢ ቀበላ፣ ከማዴያ፣ ከፓፓዬ ሰፇር እና ከዋንዚ
ቀበላ)

ማህበረሰቡ፤ባህሊዊ

ህክምና

ከሚያገኝባቸው

ከስዴስት

(6)

የሀገረሰብ

መዴሀኒት

ቀማሚዎች ጋር በመገናኘት አስፇሊጊ መረጃዎችን ሰብስቤያሇሁ፡፡ ከመጀመሪያ ዘር መረጃ
ስብሰባዬ በፉት በታዋቂ ሰዎች እና በቤተሰቦቼ በኩሌ ስሇ ጥናቴ አሊማ እና ግብ፤ሀገረሰባዊ
የህክምና ባሇሙያዎቹ እንዱያውቁ አዴርጌ ስሇነበር መረጃውን ሇማግኘት የገጠመኝ ችግር
አሌነበረም፡፡ ይሁን እንጂ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ምስጢራዊ ከመሆናቸው የተነሳ የሀገረሰብ
ህክምና ባሇሙያዎቹ ስሇሚያጋጇቸው መዴሀኒቶች ሙለ በሙለ የማይናገሯቸው መረጃዎች
ነበሩ፡፡ ሆኖም ይህን የመረጃ ክፌተት ሇመሙሊት በትዕግስት እና ዯጋግሜ በመጠየቅ እንዱሁም
ከባህሌ መዴሀኒት ተጠቃሚዎች ተጨማሪ መረጃዎችን በማሰባሰብ ጥናቴን ምለዕ ሇማዴረግ
ጥረት አዴርጌያሇሁ፡፡
በሁሇተኛ ዘር የመረጃ ስብሰባዬ ቀሪዎቹን የባህሌ ሀኪሞች፤የሚያውቋቸውን መድቼን እና
ባሇሙያዎቹን የሚቀርቧቸውን ሰዎች በመያዜ ከየካቲት 22-30 ዴረስ ባለት ስምንት ቀናት
ውስጥ ተጨማሪ ስዴስት ሀገረሰባዊ መዴሀኒት ቀማሚዎች ጋር በመሄዴ በመጀመሪያ ዘር
መረጃ ስብሰባ ወቅት የጎዯለኝን መረጃዎች እና ተጨማሪ ሇጥናቴ ማጠናከሪያ የሚሆኑ
አንዲንዴ የበሽታ አይነቶች እና የመዴሀኒት ቅመማ ሂዯት፣ የባህሌ መዴሀኒት ምስጢራዊነትን
በተመሇተ

እና

መናዊ

ሀኪሞች

እና

ባህሊዊ

ሂሞቹ

ያሊቸውን

ስብሰባዬ፤በጥናቱ

አካባቢ

በመቆየቴ

ግንኙነት

የሚመሇከት

መረጃዎችን አሰባስቤያሇሁ፡፡
በሶስተኛ

ዘር

መረጃ

የመኪና

ጉዝ

አሌነበረብኝም፡፡

በመሆኑም ከመጋቢት 1-10 ዴረስ ሇአስር ቀናት ያህሌ በጥናቴ የታዩ የመረጃ ክፌተቶችን
ሇመሙሊት፤መረጃዎችን

በመሰብሰብ፤አጠናቅሬያሇሁ፡፡

በዙሁ

በመጋቢት

ወር

በሀገራችን

በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በሚፇሇገው መሌኩ ሇመንቀሳቀስ እና መረጃ
አቀባዬዎችን ሇማግኘት አስቸጋሪ ቢሆንብኝም ቀዴሜ ሇጥናቴ አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎቼን
መሰብሰብ በመቻላ የመረጃ ክፌተት እንዲይኖርብኝ አዴርጓሌ፡፡

1.9. ያጋጠሙ ችግሮች እና የተወሰደ መፌትሔዎች
ጥናቱ ከመረጃ ሰጪዎች እምነት እና ሌማዴ አንጻር ውስንነት አጋጥመውታሌ፡፡ በተሇይም
ሀገረሰባዊ የህክምና እውቀት ምስጢራዊ ከመሆኑ የተነሳ በቀሊለ ሉጠና የሚችሌ አሇመሆኑ
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አንዲንዴ

መረጃ

አቀባዮች

መረጃዎችን በመስጠት

መረጃውን

የተወሰኑትን

ሇመስጠት
ዯግሞ

ፌቃዯኛ

የመዯበቅ

አሇመሆናቸው

ችግር፣

ሇጥናቱ

እና

የተወሰኑ

በተፇሇገው

ሌክ

መረጃዎች እንዲይሟለ አዴርጓሌ፡፡ ከዙህም በተጨማሪም መረጃ አቀባዮች ፍቶ ግራፌ ሇመነሳት
ፇቃዯኛ አሇመሆናቸው፤እንዲንዴ ሇፍቶ ግራፌ ፌቃዯኛ የሆኑ የባህሌ መዴሀኒት ቀማሚዎች
ቢኖሩም ሇመዴሀኒትነት የሚያገሇግለ ዕፆችን የሚሰበስቡባቸው ቦታዎች ተራራማ እና ወዯ
ስፌራው ገብቶ

ፍቶ

ሇማንሳት

አስቸጋሪ

መሆኑ፤በሀገራችን

የተከሰተው

የኮሮና

ቫይረስ

ወረርሽኝ፤የተሇያዩ መረጃ አቀባዮችን ሇማግኘትና ጥናቱን ይበሌጥ ሇማጠናከር የሚያስችለ
ተጨማሪ መረጃዎች እንዱሁም ፍቶ ግራፍችን በበቂ ሁኔታ ሇማሰባሰብ እንዲይቻሌ ማዴረጉ፤
በጥናቱ ሂዯት ያጋጠሙ ችግሮች ናቸው፡፡
እነዙህን ችግሮች ሇማቃሇሌ ከማህበረሰቡ ጋር መሌካም ግንኙነት በመፌጠር፣ መረጃ አቀባዮችን
በትግስትና በሂዯት በማግባባት፤አመኔታን ሇመፌጠር በአካባቢው ታዋቂ የሆኑ ሰዎችን በመያዜ
እንዱሁም የጥናቱን አሊማና ግብ በማስረዲት ችግሮቹን ሇመቅረፌ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ ከዙህም
በተጨማሪ ሇጥናቱ አስፇሊጊ መረጃዎችን ሇማግኘት የተሇያዩ የመረጃ መሰብሰቢያ ዳዎችን
እያፇራረቁ በመጠቀም ማህበረሰቡ ውስጥ ካለ፣ የሀገር ሽማግላዎች፣ ጎሌማሶች እና እናቶች
የጥናቱን አካባቢ ዲራ የተመሇከቱ መረጃዎች በመሰብሰብ ችግሩን ሇማቃሇሌ ተሞክሯሌ፡፡
እንዱሁም በፍቶ ግራፌ በኩሌ ዯግሞ የመረጃ አቀባዮችን ፇቃዯኝነት ታሳቢ በማዴረግ፤ፍቶ
ግራፌ

ሇመነሳት

ፇቃዯኛ

የሆኑ

የባህሌ

መዴሀኒት

ቀማሚዎችን፤ሇመዴሀኒትነት

የሚጠቀሟቸውን ዕፅዋቶች፣ ባሇሙያዎቹ ታካሚዎቹን ሲያክሙ እንዱሁም የባህሌ ህክምና
ባሇሙያዎቹ ሇአጥኝዋ መረጃ ሲሰጡ የሚያሳዩ ፍቶ ግራፍች በጥናቱ ተካተዋሌ፡፡

1.10. የጥናቱ አዯረጃጀት
ይህ ጥናት አምስት ምዕራፍች አለት፡፡ በምዕራፌ አንዴ፤መግቢያ፣ የጥናቱ ዲራ፣ አነሳሽ
ምክንያት፣ ዓሊማ፤ዋና አሊማ እና ዜርዜር አሊማዎች፣ የምርምር ጥያቄዎች፣ ጠቀሜታ፣
ወሰን፣ የአጠናን ዳ፣ የመረጃ አሰባሰብ ዳ፣ የናሙና አመራረጥ ስሌት፣ የመረጃ መተንተኛ
ዳ፣ የመስክ ተሞክሮ፣ በጥናቱ ያጋጠሙ ቸግሮች እና የተወሰደ መፌትሄዎች እንዱሁም
የጥናቱ አዯረጃጀት የሚለት ተካተዋሌ፡፡
በምዕራፌ ሁሇት፡- ክሇሳ ዴርሳናት ሲሆን በዙህ ስር፤የተዚማጅ ጥናቶች ቅኝት፣ ጽንሰ ሃሳባዊ
ዲራ እና ንዯፇ ሃሳባዊ ማዕቀፌ ቀርበዋሌ፡፡
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በምዕራፌ ሶስት፤የሸዋሮቢት ከተማ አካባቢያዊ ዲራ በዙህ ስር፤መሌከዓ ምዴራዊ አቀማመጥ፣
አካባቢያዊ ስያሜ፣ የህዜቡ ቋንቋ፣ ሀይማኖት፣ መተዲዯሪያ እና የባህሌ ገፅታ የሚለት ነጥቦች
ተዲሰዋሌ፡፡
በምዕራፌ አራት የጥናቱ ትንተና የቀረበበት ክፌሌ ሲሆን በምሌከታ እና በቃሇ መጠይቅ
የተሰበሰቡ መረጃዎች በይት ከተዯራጁ በኋሊ ትንታኔ ተሰጥቶባቸዋሌ፡፡
በመጨረሻው

ምዕራፌም

ማጠቃሇያ

እና

የይሁንታ

ሀሳብ

ቀርበው፤ዋቢ

ዴርሳናት

እና

አባሪዎችም በጥናቱ መጨረሻ ተካተዋሌ፡፡

1.11. የጥናቱ ሥነ ምግባራዊ ጉዲዮች
በጥናቱ ሂዯት ከቀዲማይ እና ከካሊዓይ የመረጃ ምንጮች መረጃ በሚሰበሰብበት ጊዛ፣ መረጃዎቹ
በሚተረጎሙበት እና በሚተነተኑበት ጊዛ ሥነምግባራዊ ዯንቦችን በመከተሌ ነው፡፡
በመስክ መረጃ ስብሰባ ወቅት፤የጥናቱ ኣካባቢ ተወሌጄ ያዯኩበት በመሆኑ፤የባህሌ ሀኪሞቹን
ሇመተዋወቅ፣ ተንቀሳቅሼ መረጃ ሇመሰብሰብ እና ጥናቴን በታቀዯሇት ጊዛና ሰዓት ሇማጠናቀቅ
ትሌቅ አስተዋፅዖ ነበረው፡፡ ይሁን እንጂ ሇዙህ ጥናት የሚሆን መረጃ ሇማግኘት፤ቀዲሚው
ተግባር የመረጃ ሰጪዎችን ፇቃዯኝነት ማግኘት በመሆኑ፤መረጃ አቀባዮቼ ስሇ ጥናቱ አሊማ እና
ግብ

በሚገባ እዱገነቡ በማዴረግና ሇሚሰጡኝ መረጃዎች ታማኝ እንዯሆንኩ በማስረዲት

ከመረጃ ሰጪዎቹ ይሁንታን በማግኘት መረጃዎቹን ሇመሰብሰብ ችያሇሁ፡፡ መረጃ አቀባዮቼ
የሰጡኝ መረጃዎች ምስጢራዊ በመሆናቸው መረጃዎቹን ሇትምህርት አሊማ ብቻ በማዋሌ
የመረጃ አቀባዮች ምስጢር ተጠብቋሌ፡፡
በተጨማሪም በመረጃ ጥንቅር እና ትንተና ወቅት መረጃዎቹን በትክክሌ መገሌበጥ እና
ከተገኙት መረጃዎች በመነሳት ትንታኔ ሇመስጠት አስፇሊጊ በመሆኑ በተቻሇ መጠን

በመረጃ

ሊይ የተመሰረተ ትንታኔ በመስጠት ረገዴ ጥንቃቄ ተዯርጓሌ ፡፡
በመጨረሻም ከጥናቱ ጅማሬ እስከ ፌጻሜ በመረጃ አቀባይነት የተሳተፈ አካሊትን በሙለ
ማመስገን ተገቢ በመሆኑ መረጃ አቀባዮች እና በጥናቱ ሂዯት በአንዴም በላሊም መንገዴ ዴጋፌ
ያዯረጉ አካሊት ተመስግነዋሌ፡፡
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ምዕራፌ ሁሇት
ክሇሳ ዴርሳናት
በዙህ ምዕራፌ ከእኔ ጥናት ጋር ተዚማጅነት ያሊቸው ጽንሰ ሃሳባዊ መረጃዎች፣ ንዴፇ ሃሳባዊ
ቅኝቶች እና በተሇያዩ ትምህርት ክፌልች የተሰሩ ጥናታዊ ጹሐፍች ቀርበዋሌ፡፡

2.1. ጽንሰ ሃሳባዊ ዲራ
በዙህ ንዐስ ርዕስ ሥር የባህሌ ሕክምና ምንነት፣ የባህሌ ሕክምና ባሇሙያዎች ማንነት እና
ምዴብ፣ በባህሌ ህክምና በሽታን የመሇያና የምርመራ ዳ፤ባህሌ፣ ጤና እና ሥነ ምህዲር፤
ሀይማኖት፣ እምነት እና ሀገረ ሰባዊ መዴሀኒት፤የሀገረሰባዊ መዴሀኒት አሰባሰብ፣ አቀማመም
እና

አሰጣጥ

እንዱሁም

የሀገረሰባዊ

መዴሀኒት

ህክምና

እውቀት

ተስተሊሌፍ

የሚለት

እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡
2.1.1. የባህሌ ህክምና ምንነት
የባህሌ መዴኃኒት ከመናዊው የህክምና መን በፉት በተሇያዩ ማህበረሰቦች ውስጥ ከትውሌዴ
ወዯ ትውሌዴ እየተሊሇፇ የመጣ ሀገር በቀሌ እውቀት ሲሆን ጤናን በመጠበቅ ረገዴ እምቅ
ባህልችን፣ እምነቶች እና ሌማድችን በመጠቀም በሽታን መከሊከሌ፣ በሽታን መፇተን፣ የአካሌ
ወይም የአእምሮ ህመምን መንከባከብ፣ ጤንነትን ወዯነበረበረበት መመሇስ የሚያስችሌ ሀገር
በቀሌ እውቀት ነው፡፡ በመሆኑም በአንዴ ማህበረሰብ ውስጥ በተሇያዩ ወቅቶች ሇሚከሰቱ
በሽታዎች ከፍክ ቡዴኑ ውስጥ የባህሌ ህክምና አዋቂ፤የተሻሇ የመፇወስ ችልታ ያሇው አካሌ
የማህበረሰቡን ጤንነት ወዯነበረበት ሇመመሇስ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶችን አጋጅቶ ፇውስ
እንዯሚሰጥ (Helman,1984) ከዙህ በታች በቀረበው ጥቅሳቸው ያስረዲለ፡፡
Folk medicine thus tends to be conceptualized within a hierarchical
model of knowledge and sophistication of thought, in which it is
typically located in a sort of lower midsection between
ofﬁcial,scientific medicine at the hierarchical pinnacle and “primitive
”medicine on the bottom stratum (Helman,1984,P.101).
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ከዙሁ ጋር ተያይዝ ባህሊዊ መዴሀኒት፤ጤናን የመመርመር፣ የመፇተሸ፣ መንከባከብ
ሂዯት ሲሆን የሰውን፣ የእንሰሳትንና የዕፅዋትን ጤና ሇመጠበቅ የሚያስችሌ ከትውሌዴ
ወዯ ትውሌዴ እየተሸጋገረ የመጣ እውቀት መሆኑን ቀጥል የቀረበው ጥቅስ ያስረዲሌ፡፡
Thai traditional medicine is defined as “the medical processes
dealing with the examination, diagnosis, therapy, treatment, or
prevention of diseases, or promotion and rehabilitation of the health
of humans or animals, midwifery Thai massage, as well as the
preparation, production of Thai traditional medicines and the making
of devices and instruments for medical purposes. All of these are
based on the knowledge or textbooks that were passed on and
developed from generation to generation (Chuthaputt, and
Chokevivat,2005,P.1).

ባህሊዊ መዴኃኒት ትሌቅ ስፌራ የነበረው አሁንም እየተሰራበት ያሇ ሀገር በቀሌ እውቀት ሲሆን
የመናዊ ህክምና አቅርቦት ዜቅተኛ መሆን፤እንዱሁም ኢኮኖሚያዊ አቅምን ያገናበ አሇመሆኑ
ማህበረሰቡ ትኩረቱን ባህሊዊ መዴኃኒት ሊይ እንዱያዯርግ ሆኗሌ፡፡ አሰፊ ባሌቻ "የኢትዮጵያ
ባህሊዊ መዴኃኒትና ሕክምና የምዕተ-ዓመት ጉዝ" በሚሇው መጽሏፊቸውም በባህሌ ህክምና
ርፌ

በፅሁፌ

ማዕዴናትን

የሰፇሩ

ጥንቅሮችን፣

እንዱሁም በእንስሳት

ቁጥርና

ፉዯሊት

ተዋፅዖ ፇውስን

ማስሊት፣

ማግኘት

መናፌስት፣

ኢትዮጵያውያን

ዕፅዋትን፣
ምን ያህሌ

ሌቀውበት እንዯነበር ይጠቁማለ።
እንዯ Steiner ገሇጻ ባህሊዊ ህክምና ዕፅዋትን፣ እንሰሳትን፣ ማዕዴናትን በግብዓትነት በመጠቀም
እንዱሁም

መንፇሳዊ

አቀራረቦችን፣

ህክምናዎችን፣

ዕውቀቶችን

እና

አቅምን

እምነቶችን

የሚፇትኑ

በቡዴን

አሌያም

ቴክኒኮችን

እና

ሌምድችን፣

በግሌ

በመከወን

ህመምን

መመርመር፣ ማከም አና ጤናን መጠበቅ ወይም ዯህንነትን ማስቀጠሌ መሆኑን (1986,P.68)
ያሥረዲለ፡፡
በመሆኑም የባህሌ ሕክምና ከመናዊ ሕክምና የተሇየ ጥበብን የሚፇሌግ፤በተፇጥሮና በሳይንስ
መካከሌ ያሇውን ሚዚናዊነት የማስጠበቅ ባህሪ ያሇው ሲሆን ሇታማሚው ፇውስ ሇመስጠት፤
የታማሚውን አካሊዊ፣ አዕምሯዊና መንፇሳዊ ሁኔታ በጥሌቀት ማጤን ይጠበቃሌ፡፡ ይህም
የተሇየ ጥበብንና ተሰጥኦን የሚጠይቅና ሇተመረጡ ሰዎች ብቻ የሚሰጥ ፀጋ ተዯርጎ እንዱታሰብ
አዴርጎታሌ (ሻሂዲ፣2017፣ገፅ1) በማሇት ይገሌጻለ፡፡
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በላሊ በኩሌ የዓሇም ጤና ዴርጅት (WHO,2002, P.9-11) በዕውቀትና በእምነት ሊይ ተመስርቶ
የተሇያዩ ዕፅዋት፣ እንስሳት፣ ማዕዴናትና የመሳሰለትን በተወሰነ የቅመማ ሂዯት አጋጅቶ
በሽታን ሇማከም፣ ሇመከሊከሌና ጤናን ሇመጠበቅ የሚዯረግ ክንውን በማሇት ይገሌጸዋሌ፡፡
መንፇሳዊ

በሆነ

መንገዴ

(በፀበሌ፣በጸልት፣በደዓ

እና

በእምነት)

የሚካሄዴ

የሕክምና

አገሌግልትን፤ከባህሊዊ የህክምና ዳ ይመዴበዋሌ፡፡
በአጠቃሊይ የሀገረሰባዊ መዴኃኒት ሙያ፤የዕውቀትና ተግባር ዴምር ውጤት የሆነ፣ አካሊዊ፣
አዕምሯዊ፣ ስነሌቦናዊ፣ ማኅበራዊ ጠንቆችንና ተውሳኮችን ሇመከሊከሌና ሇማስወገዴ እንዱሁም
ሇመመርመር የሚተገበር ጥበብ ሲሆን እውቀቱ ባሊቸው ባሇሙያዎች ከዕፅዋት፣ ከእንስሳት እና
ከማዕዴናት በሚገኙ ግብዓቶች በሽታን ማከም፣ ጤናን መንከባከብ እና ዯህንነትን ማስቀጠሌ
የሚያስችሌ፤ሳይንስና ቴክኖልጂ ከመስፊፊቱ አስቀዴሞ ሇመናት ሲተገበር የቆየ፣ ከሰው ሌጅ
ንቃተ ህሉና፣ አስተሳሰብና ፌሌስፌና ጋር በእጅጉ የተቆራኘ የመናት ጥበብ፣ ሌምዴ፣
ተሞክሮና ዕውቀት ውጤት ነው፡፡
2.1.2. የባህሊዊ ሕክምና ባሇሙያዎች ማንነት
በኢትዮጵያ ውስጥ የባህሌ ሀኪሞች በተሇያዩ እምነቶች ውስጥ ያለ ናቸው፡፡ በክርስትናው
(በኦርቶድክስ)፤መጸሏፌ ገሊጭ፣ ባሇዚሮች፣ ጠንቋዮች፣ ወጌሻዎች ያለ ሲሆን በእስሌምና
እምነት ውስጥ ዯግሞ (ከቢር፣ሼኮች፣ቃሌቻ፣አረጋሳዎች) በዋናነት የሚጠቀሱ መሆናቸውን
(Franklin,2011) ይገሌጻለ፡፡
ከእነዙህ የእምነት ስርዓቶች ውስጥ የወጡ የባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች፤በአብዚኛው ማህበረሰብ
ውስጥ አውቅና ያሊቸው ሲሆኑ ከዕፅዋት፣ ከእንሰሳት እና ከማዕዴናት በሚገኙ ግብዓቶች
በተሇያየ ሙያ ውስጥ ያሇን (ነርስ፣ የፉዙክስ ባሇሙያ፣ የጥርስ ህክምና ባሇሙያ፣ መዴሀኒት
ሸያጭ፣ አዋሊጅ ነርስ፣ የአጥንት ህክምና ባሇሙያ፣ የወሉዴ ቁጥጥር አገሌግልት፣ የጥርስ
ሀኪም፣ የዕፅ አዋቂ እና መንፇሳዊ አገሌጋዮች) እንዱሁም ላልች የማህበረሰቡ ክፌልችን
ጨምሮ የሚያገሇግለ ባሇሙያዎች ናቸው፡፡ በኢትዮጵያ በአብዚኛው ማህበረሰብ ውስጥ የባህሌ
ህክምና

ባሇሙያዎች

ትሌቅ

ክብር

የሚሰጣቸው፤ሇማህበረሰቡ

ዯህንነት

ዋስትናዎች

እና

የመጀመሪያ ምርጫዎችም ናቸው (Mekonen,2019,P.82) በማሇት ይገሌጧቸዋሌ፡፡
በኢትዮጵያ የሚገኙ የሀገረሰብ መዴሀኒት የህክምና አይነቶች አራት መሆናቸውን (Desta,
2004, PP.67-68) ይገሌጻለ፡፡ እነዙህም፡- የዕፅ መዴሀኒት ህክምና (Herbal Medication)
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ከዕፅዋት በሚገኙ፤ከዕፅዋት ቀንበጥ፣ ቅጠሌ፣ ቅርፉት፣ ግንዴ፣ ስር፣ አበባ እና ፇሳሽ
በመጠቀም

የህክምና

አገሌግልት

መስጠት

የመጀመሪያው

ሲሆን

ባሇሙያዎቹም

የዕፅ

መዴሀኒት ቀማሚዎች እንዯሚባለ አስረዴተዋሌ፡፡
ሁሇተኛው፡- ከማዕዴናት (Mineral Medication) በሚገኙ ግብዓቶች መዴሀኒቶችን በማጋጀት
ሇሰውም ሆነ ሇእንሰሳት እንዱሁም ሇዕፅዋት መዴሀኒት የሚሰጡ ናቸው፡፡
ሶስተኛው፡- መንፇሳዊ እና ስነሌቦናዊ ሁኔታዎችን ከግንዚቤ ውስጥ በማስገባት (Medication of
Psychosocial condtion) የሚከወኑ ሲሆን መንፇሳዊ በሆነ መንገዴ ህመምተኞችን በጸበሌ፣
በጸልት እና በምሌጃ፤ዚር፣ አጋንትን፣ እርኩስ መንፇስ እና ላልች የሰውን ጤና የሚያውኩ
የጤና ጠንቆችን፤እምነትን መሰረት በማዴረግ የህክምና አገሌግልት የሚሰጡ ቄሶች፣ ሼኮች፣
ቃሌቻዎች እና መጸሏፌ ገሊጮችን የሚያካትት ነው፡፡
አራተኛው፡- ቴክኒካዊ እውቀትን እና ብሌሀትን በመጠቀም የሚሰጠው የህክምና አይነት
(Medical Practice) ሲሆን በአብዚኛው የተሰበሩ፣ የወሇቁ እና ላልች የአካሌ ጉዲት ችግሮች
ያጋጠሟቸውን ሰዎች የሚያክሙ ናቸው፡፡ በዙህ ህክምና ውስጥ ወጌሾች በዋነኝነት የሚጠቀሱ
ናቸው፡፡
ከዙህ በፉት ከቀረቡት ሀሳቦች መረዲት እንዯሚቻሇው የሀገረሰባዊ መዴሀኒት ባሇሙያዎች
በሽታን

ሇመሇየት፣

ሇመመርመር

እንዱሁም

ሇማከም

አካባቢያዊ

ግንዚቤን፣

ሌማዴን፣

ሀይማኖትን፣ እምነትን እና ሀገር በቀሌ አውቀትን እንዱሁም ሥነ ምህዲራዊ ገፅታን መሰረት
በማዴረግ ህሙማንን እንዯሚፇውሱ ነው፡፡ ስሇሆነም በአንዴ አካባቢ ሇሚከሰት በሽታ በሥነ
ምህዲሩ የሚገኙ ግብዓቶች የዕፅዋት፣ የእንሰሳት እና የማዕዴናት ውጤቶች ከፌተኛ አስተዋፅዖ
ያሊቸው ሲሆን ከእነዙህ ግብዓቶች የተገኙ መዴሀኒቶች ይበሌጥ ፇዋሽነታቸውን አስተማማኝ
ሇማዴረግ እምነት እና ሀይማኖት ከፌተኛውን ዴርሻ እንዯሚወስደ የቀረቡት መረጃዎች
ይጠቁማለ፡፡
በመሆኑም ይህ ጥናት፤ዯስታ ካቀረቧቸው የሀገረሰባዊ መዴሀኒት የህክምና አይነቶች ውስጥ
የዕፅ መዴሀኒት ህክምና (Herbal Medication) ሊይ ትኩረት አዴርጓሌ፡፡ ሇጥናት በተመረጠው
አካባቢ ያለ የባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች በአብዚኛው ከዕፅዋት ቀንበጥ፣ ቅጠሌ፣ ቅርፉት፣
ግንዴ፣ ስር፣ አበባ እና ፇሳሽ የሚገኙ የዕፅ ውጤቶችን እና ግሊዊ እውቀት፣ ሌምዴና ችልታ
በማሰተባበር፤መዴሀኒት ቀምመው የህክምና አገሌግልት የሚሰጡ ባሇሙያዎች በመሆናቸው
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ከሊይ

ከቀረቡት

የህክምና

አይነቶች

የዕፅ

መዴሀኒት

ህክምና

አይነት፤ይህንኑ

ሀሳብ

የሚያንጸባርቅ በመሆኑ፤በዙህ ጥናት ውስጥ ተግባራዊ ሆኗሌ፡፡ እነዙህ ሀገረሰባዊ የህክምና
ባሇሙያዎችም፤የዕፅ መዴሀኒት ቀማሚዎች ተብሇው ይጠራለ፡፡
2.1.3. በባህሌ ሕክምና በሽታን የመሇያ እና የምርመራ ዳዎች
በባህሌ ህክምና በሽታን የመሇያ ዳ እንዯ ባሇሙያዎቹ እውቀት፣ እንዯ ማህበረሰቡ ባህሌ፣
ሌማዴ

እና

ስርዓት

መሰረት

በአይነታቸው፣

በይታቸው

እና

በተግባራቸው

የተሇያዩ

መሆናቸውን (Sofowora,1982) ይገሌጻለ፡፡ የመጀመሪያው እይታዊ የምርመራ ዳ (visual
examination) ሲሆን የታካሚውን የሰውነት ክፌልች በማየት በሽታን መሇየት፤ሁሇተኛው፤
ክሉኒካዊ

የመሇያ

ዳ

(clinical

examination)፤የታካሚውን

አጠቃሊይ

ተክሇ

ሰውነት

በመፇተሸ (ስብራትን፣ ትኩሳትን፣ የእጅ ወይም የእግር አጥንት መመርመር፣ የሰውነት ክብዯት
ሇውጥን)

ማረጋገጥን

ይመሇከታሌ፡፡

examinations)፤ታካሚዎችን

ሶስተኛው፤ባዮልጂካዊ

በማስቀመስ፣

በማስሸተትና

የመሇያ

በመነካካት

ዳ

(Biological

በሽታን

የሚሇዩበት

መንገዴ ሲሆን፤አራተኛው የህሙማንን ማህበራዊ ህይወት (የታካሚውን ዲራ)፤አኗኗር እና
አጠቃሊይ

የታካሚውን

ሁኔታ

በማጤን

በሽታ

እንዯሚሇዩና

እንዯሚመረምሩ

(Sofowora,1982,P.29-30) አስረዴተዋሌ፡፡
2.1.4. ባህሌ፣ ጤና እና ሥነ ምህዲር
2.1.4.1.

ባህሌ

ባህሌ የሰው ሌጅ ማንነት ውስጥ የአንዴ ህብረተሰብ አኗኗር ስርዓት ሲሆን ቋንቋን፣ ሥነ
ጥበብን፣ ሥነ ጹሐፌን፣ ሙዙቃን፣ ጭፇራን፣ ሀይማኖትን፣ ቴክኖልጂን፣ አስተሳሰብን፣
አሇባበስን፣

ስነ

ህንጻን፣

ሕግን፣

አስተያየትን፣

ፌሌስፌናን፣

አፇታሪክን

እና

እውቀትን

ያጠቃሌሊሌ፡፡ ባህሌ የሚታየውን እና የማይታየውን (ውጫዊ እና ውሳጣዊ) የሰው ሌጅ በንቁው
እና ኢ-ንቁ የአዕምሮ ክፌለ የሚያስበውን፣ የሚቀበሇውን እና የሚያምንበትን፣ ማንነትን፣ ግሊዊ
እና የማህበራዊ ቡዴን ህይወትን የሚመራ፣ ስሇአሇም እና ስሇላልች አካሊት እንዱሁም
ስሇመሇኮታዊ ሀይሌ፣ ስሇ ተፇጥሮና አካባቢን የሚመሇከት የማህበረሰብ ህግ እና ዯንብ ሲሆን
ይህም በቃሌ፣ በምሌክት፣ ጥበብ እና በከበራ ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ እንዯሚሸጋገር
(Helman,1984) አስረዴተዋሌ፡፡ ቀጥል የቀረበው ጥቅስም ይህንኑ ያጠነክራሌ፡፡
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culture is a set of guidelines (both explicit and implicit) which an
individual inherits as a member of a particular society, and which
tells him how to view the world, and how tobehave in it in relation
to other people, to supernatural forces or gods, and to the natural
environment. It also provides him with a way of transmitting these
guidelines to the next generation by the use of symbols, language,
art and rituall (Helman,P.32).

በመሆኑም ባህሌ፤የአንዴ ቡዴን የህይወት መሌክና መመሪያ ሲሆን የማህበረሰቡን ውስጣዊ እና
ውጫዊ ሀሳብ፣ ንግግር፣ አቋም፣ ስሜት፣ አተያይ፣ (ከሰው፣ ከፇጣሪና ከተፇጥሮ) ጋር ያሇን
ግንኙነት ያጠቃሌሊሌ፡፡ ይህ የማህበረሰብ ማንነት፤በምሌክት፣ በቋንቋ፣ በዴርጊት (በክንውን)፣
በጥበብ እና በከበራ ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ እንዯሚሸጋገር Helman ከዙህ በፉት በቀረበው
ጥቅሳቸው ጠቁመዋሌ፡፡
2.1.4.2. ጤና
ጤና ከጥሩ ወይም ከመጥፍ ስሜት፤ከውጫዊ ገጽታ ያሇፇ፤አካሊዊ፣ መንፇሳዊ እና ሥነ
ሌቦናዊ የህይወት ዯህንነት ነው፡፡ ይሁኔ (2010፣ገፅ፣5-29) ጤና ማሇት "የበሽታ አሇመኖር
ሳይሆን የተሟሊ አካሊዊ፣ አዕምሯዊና ማኅበራዊ ዯህንነት ነው" በሚሌ የዓሇም ጤና ዴርጅት
ያቀረበውን

ብያኔ

በመተቸት፤ጤና፤ውስብስብ፣

ሰፉና

ፇርጀ

ብዘ

መገሇጫዎች

እንዲለት

ያስረዲለ፡፡ ይኸውም ሰው፤የአዕምሮ፣ የአካሌ፣ የስሜት፣ የአካባቢና የማኅበራዊ ውስብስብ
መስተጋብሮች ያሇው፤ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊ፣ ማኅበራዊና መንፇሳዊ ጉዲዮች፤በቀጥታም ሆነ
በተዋዋሪ ከግሇሰቡ ጤንነት እና ዯህንነት ጋር እንዯሚያያዘ (Winkelman, 2009) ይገሌጻለ፡፡
2.1.4.3. ሥነ ምህዲር
ሥነምህዲር ህይወት ያሊቸው እና የላሊቸው ፌጡራን ሁለ ከአካባቢያቸው ጋር ያሊቸውን
መስተጋብር የሚያጠና ሲሆን አብዚኞቹ የሥነ ምህዲር ጥናት ባሇሙያ፤ህይወት ያሊቸውን እና
የላሊቸውን፤እንሰሳትን፣ እጽዋትን፣ ውሀማ ቦታዎችን፣ ዯኖችን፣ ሀይቅ (አሳ አጥማጆችን) እና
አጠቃሊይ የተፇጥሮ ስርዓትን ያጠናለ፡፡ በአጠቃሊይ የሥነ ምህዲር ጥናት ተፇጥሮ እንዳት
ተሰራች? የሚሇውን መመርመር ነው፡፡ ቀጥል የቀረበው ጥቅስ ይህንኑ የሚያስረዲ ነው፡፡
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Ecology is defined as the study of the interactions between
organisms and their environment,including both the living (biological)
and non-living (physical) components. Most ecologists study wildlife,
wetlands, forests, fisheries, or parts of these and other natural
systems. The concepts and principles that make up the ecological
sciences deal with how nature works (Bruce and Holly,2012,P.1).

ከሊይ ከቀረበው ሀሳብ መረዲት እንዯሚቻሇው ሥነ ምህዲር፤አካባቢን፣ ሰዎችን፣ የአየር
ንብረትን፣ መሬትን፣ መሌከ ዓምዴርን፣ ውሃን እና የአካባቢን ማህበራዊ ውህዯት በመመርመር
ያሊቸውን ትስስር የሚፇትሽ ነው፡፡ ጤናማ ሥነ ምህዲር እንዲይኖር፤የሰው ሌጅ የጤና
ችግሮች፤በተፇጥሮ ሥነ ምህዲራዊ ገፅታዎች ሊይ ተጽዕኖ እንዯሚያሳዴር የመስኩ ምሁራን
ያስረዲለ። አብዚኛውን ጊዛ የሥነ ምህዲር መፇራረስ በሰዎች ሊይ በሽታ አምጪ ተህዋስያን
እንዱጨምሩ፣ መርዚማ ንጥረ ነገሮችን ጥቅም ሊይ እንዱውለ፣ የምርታማነት መቀነስ፣
የምግብ አቅርቦት መቀነስ እና የንጹህ ውሃ እጥረት እንዱሁም የአየር ብክሇት እንዱኖር፤
አጠቃሊይ የተፇጥሮ ስርዓት እንዱዚባ በማዴረግ፤የሰው ሌጅ ጤና ተጋሊጭነት እንዱጨምር
ያዯርጋሌ ፡፡
ይህንኑ

አስመሌክቶ

ሁኔታዎች

ሇጤና

David
ቀውስ

(2010)
ምክንያት

አካባቢያዊ፣

ባህሊዊ፣

መሆናቸውን

ኢኮኖሚያዊ

ይገሌጻለ፡፡

እና

በመሆኑም

ማህበራዊ
በማንኛውም

ማህበረሰብ ውስጥ የሰውን የጤና ችግሮች ሇመፌታት ከስነ ምህዲራዊ እውነታው እና ተፅዕኖ
ፇጣሪ ከሆኑ ባህሊዊ፣ ማህበራዊ እና አካባቢያዊ ሇውጦች አንጻር መመርመር፤ስነ ምህዲራዊ
ስርዓትን

እና

ማህበራዊ

አውዴን

ከግምት

ውስጥ

ማስገባት

አስፇሊጊ

መሆኑን

(David,2010,P.205-213) ይመክራለ፡፡
በተጨማሪም በሥነ ምህዲራዊ ስርዓቶች ወይም በነባራዊው የአሇም ሥርዓቶች ውስጥ ያለ
የሰው ሌጆች ተግባራት ዯህንነትን ያስቀጥሊለ፤አሌያም የጤና መታወክ መንስኤ ይሆናለ፡
፡ “ሇጤና መሠረታዊ ሁኔታዎች፤ሰሊም፣ መጠሇያ፣ ትምህርት፣ ምግብ፣ ገቢ፣ የተረጋጋ ሥነ
ምህዲራዊ፣ ሊቂ ሀብቶች፣ ማህበራዊ ፌትህና ፌትሃዊነት” መሆናቸውን (WHO፣2007)
(Hssell et al ፣1992; Rapport,1995) ን ጠቅሰው ያስረዲለ።
ይህንኑ በተመሇከተ Bruce and Holly (2012) ሥነ ምህዲር፤የተፇጥሮ ስርዓትን፤ዕፅዋትና
እንሰሳት አጠቃሊይ ተግባርና ስርዓት የሚያጠና ሳይንስ መሆኑን ይገሌጻለ፡፡ ይሁን እንጂ
ከCharles Darwin’s”The Origin of Species” በ1859 ከወጣው እትም በኋሊ በሥነ ምህዲር
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ጥናት አዱስ የአጠናን አቅጣጫ የተፇጠረ መሆኑን አመሊክተዋሌ፡፡ ይኸውም የሥነ ምህዲር
ጥናት፤ተሇዋዋጭ የተፇጥሮ ስርዓትን የሚያጠና ሳይንስ ሲሆን፣ የተፇጠሩና ያለ የተፇጥሮ
ገጽታዎች ስርዓት እና ተግባር ሊይ ብቻ ሳይገዯብ በጊዛ ሂዯት ተፇጥሮ በሚሇውጣቸው
ህይወት ያሊቸው እና ህይወት የላሊቸው፤በማህበረሰብ ወስጥ ተፅዕኖ ፇጣሪ የሆኑና እና
ማህበራዊ ገፅታን የሚቀይሩ ተፇጥሯዊ ክስተቶችን መመርመር ሊይ ትኩረት ያዯረገ አተያይ
ብቅ ማሇቱን ጠቁመዋሌ፡፡
ጤና አስፇሊጊ እና መሰረታዊ ጉዲይ ነው፡፡ ተፇጥሮ በሰዎች ሊይ ከሚያሳዴረው ተጽዕኖ ይሌቅ፤
ሰዎች፤በአካባቢያቸው ሊይ የሚዯርሱት ጥፊት እጅግ ከፌተኛ ነው፡፡ የስነ ምህዲር ጤናማ መሆን
በሰዎች ሊይ ሇሚከሰቱ በሽታዎች ፇውስ መሆን የሚችለ ግብዓቶችን በማስጠበቅ ረገዴ ምቹ
ሁኔታን ይፇጥራሌ፡፡ ከዙህ አንጻር ሰው እና ሥነ ምህዲር የተቆራኙ ጉዲዮች በመሆናቸው አንደ
ሇአንደ የችግር መንስኤም፤መፌትሔም ሆነው ይገኛሌ፡፡ የሥነ ምህዲር ጤናማነት፤ሇሰው ሌጅ
ጤና መሆን ዋስትና ነው፤በላሊ በኩሌ የሰው ሌጅ ጤና፤ሇሥነ ምህዲር እንክብካቤ ወሳኝ ነው፡፡
በአጠቃሊይ የሥነ ምህዲር ጥናት በምዴር ሊይ ያለ ህይወት ያሊቸውና የላሊቸው ፌጥረታትን፤
ሰው፣ እንሰሳት፣ ዕፅዋት፣ ማዕዴናትን፣ ወንዝችን፣ ተራራዎችን፣ አየርን፣ አፇርን እና
አጠቃሊይ የተፇጥሮ ስርዓት፤ያሊቸውን ተግባር፣ ተፅዕኗቸውን፣ የእርስ በርስ ትስስራቸውን፤
የሚያጠና፤የሚመረምር፤የሚፇትሽ ሳይንስ ነው፡፡
2.1.5. ሀይማኖት፣ እምነት እና ሀገረሰባዊ መዴሀኒት
ሃይማኖት በተሇየ ሁናቴ የአምሌኮ ወይም የእምነት መርሆ ሲሆን አብዚኛውን ጊዛ የሥነ
ምግባርና የመንፇሳዊ ፌሌስፌና ዯንቦችን በውስጡ የሚያጠቃሌሌ፤ሕዜብ የሚመራበት የግብረ
ገብ፣ የመመሪያዎች፣ የእምነት፣ የዯንቦችና የመንፇሳዊ ሥርዓቶች ስብስብ ነው፡፡ ሀይማኖት
እና እምነት ማህበረሰባዊ መዋቅርን፣ ህግን እንዱሁም መዴሀኒትን ጨምሮ ቅርፅ የሚያሲዜ፤
የሚመራ መሆኑን Franklin’’Religion and beliefs consistently shape social structures,
laws, and even medicine’’ (2011,P.2) በማሇት ያስረዲለ፡፡
እንዯ ታሪኩ (2017) ገሇጻ በዓሇም ውስጥ በርካታ ሃይማኖቶች አለ። ይሁን እንጂ በብዚት
ተስፊፌተው

የሚገኙት፤ክርስትና፣

እስሌምና፣

ሂንደሂዙም

እና

ቡዴሂዜም

የተባለት

ሀይማኖቶች ናቸው። በሀይማኖት ውስጥ ሊለ አማኞች፤እምነት ጠንካራ መሳሪያቸው ነው፡፡
እምነት በአንዴ በሆነ ነገር ሊይ ያሇን ሙለ አመኔታ እና መተማመን ሲሆን በሃይማኖት
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ውስጥ እምነት፤የሃይማኖትን አስተምህሮ ከመረጃ ይሌቅ፤በመንፇሳዊ የአዕምሮ ጽናት መቀበሌ
የሚያስችሌ ጠንካራ አመኔታ ነው። እምነት ያሊሌታየን እና ያሌተዲሰሰን እውነት እና ሏሳብ
በሌብ አመኔታ የምንቀበሌበት ኃይሌ ነው (ታሪኩ፣2017፣ገፅ፣17) በማሇት ይገሌጻለ።
A belief is an observation and a personal claim of how one thinks the
world works, based on memories, experience and hearsay. Such
observations may allow a person to make predictions that events will
repeat, or deductions of other phenomena. Religion is the set of
beliefs that include the idea that one can control future events by
adopting a specific set of beliefs (usually unjustified and
unfalsifiable), and acting on them even though there is no evidence
your actions are having the desired effect, OR even that the
desired effect could ever be achieved (Rob,2019,P.2) .

ከቀረበው ምንጭ መረዲት እንዯሚቻሇው እምነት ግሊዊ አተያይ ወይም አመሇካከት ሲሆን
ስሇአንዴ ጉዲይ፣ ሁነት ወይም ክንውን ከግሊዊ ሌምዴ፣ እውቀት እና ስሞታ (ከላልች ሰዎች
ከተሰማ)

ሀሳብ

በመነሳት፤አሇም

ምን

ትሊሇች?

እንዳት

ትቀበሇዋሇች?

ታምንበታሇች፤

የሚሇውን ከግሊዊ እምነት ጋር በማስተሳሰር የሚገሇጽበት መንገዴ ነው፡፡ ይኸውም በተዯጋጋሚ
ከታየ፣ ከተከሰተና ካጋጠመ ሁነት ጋር በማስተሳሰር፤ስሇ ጉዲዩ የሚኖረን አመኔታ ነው፡፡ በላሊ
በኩሌ ሀይማኖት፤የእምነት ስብስብ ሲሆን የማይመረመር፣ ሉረጋገጥ የማይችሌ (ማስረጃ
የላሇው) የዙህን አሇም የሰው ሌጅ አኗኗር ስርዓት ሇማስተካከሌ፣ ሇማረም እና ሇማቃናት፤
ተግባርን ከተስፊ ጋር በማጣመር፤መንፇሳዊ ስርዓትን፣ መመሪያን እና ትዕዚዜን የምንቀበሌበት
ተቋም ነው፡፡
ስሇሆነም ሀይማኖት፤የሰውን ማንነት የሚቀርጽ፣ የእሇት ተዕሇት ተግባራትን፣ እንቅስቃሴን፣
ዴርጊትን፣ ክንውን፣ ስርዓትን፣ ዯንብን፣ አመሇካከትን እና አጠቃሊይ የአኗኗር ስርዓትን
የሚቆጣጠር በመሆኑ በማንኛውም ሀይማኖት ውስጥ ያሇ አማኝ ተግባሩን ከሀይማኖቱ ጋር
በማያያዜ ይተገብራሌ፡፡ በዙህ የአኗኗር ስርዓት ውስጥ መሰረታዊ ከሚባለት ጉዲዮች አንደ
ጤና ነው፡፡ የሰው ሌጅ ጤና በተሇያዩ ምክንያቶች ይታወካሌ፤ጤናን ወዯነበረበት ሇመመሇስ
ዯግሞ መዴሀኒት ማግኘት አስፇሊጊ ነው፡፡ መዴሀኒት ፇውሰ መሆን እንዱችሌ እምነት
ቀዲሚውን ዴርሻ ይይዚሌ፡፡ ታማሚው፤መዴሀኒቱን ከእምነቱ በማያያዜ በመዴሀኒቱ ሊይ
የፇጣሪ ሀይሌ ተጨምሮበት እዴናሇሁ፤በሚሌ እምነት መዴሀኒቱን ይወስዲሌ፡፡
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በመሆኑም ሀይማኖት እና መዴሀኒት አንዲቸው በአንዲቸው ሊይ ተጽዕኖ ፇጣሪ ሳይሆኑ እርስ
በርሳቸው
ሀይማኖት

የተቆራኙ፤ይሌቁንም
በመዴሀኒት

ውስጥ

የሚጋሩት
ቅርጽ

የጋራ

እንዱይዜ

ተግባር

ያሊቸው

ናቸው፡፡

መዴሀኒት፤

ያዯርጋሌ፤ሀይማኖትም፤በመዴሀኒቱ

ሊይ

የመፇውስ ሀይለ እንዱጨምር የራሱን አስተዋጾ ያበረክታሌ፡፡ Franklin ሀይማኖት እና
መዯሀኒት አምስት የጋራ የሚያዯርጓቸው ተግባር እና መገሇጫዎች መኖራቸውን (2011,P.1113) ይገሌጻለ፡፡ እነዙህም፡- ሁሇቱም ማመንን ወይም መቀበሌን የሚጠይቁ ናቸው፤ትዕዚዜ
የሚተሊሇፌባቸው ናቸው፤የተቋቋሙ እና የተዯራጁ ናቸው፤ስቃይን መቀነሻ፤ ህመምን ወይም
ስሜትን

ማሇስሇሻ

ናቸው፣

የሚያስተዲዴራቸው

አካሌ

ያሊቸው

እና

የሚቀበሊቸው፣

የሚያምንባቸው፤ተከታይ ያሊቸው ናቸው በማሇት ይገሌጧቸዋሌ፡፡
ይህንኑ አስመሌክቶ በምዴራችን ሊይ መዴሀኒት የሚሆኑ ዕፆች ስሇመኖራቸው በክርስትና
እምነትም ሆነ በእስሌምና እምነት ውስጥ (በመጽሏፌ ቅደስ እና በቅደስ ቁርዓን) ሊይ ሰፌሯሌ፡
“ከዙያም ከፌሬዎች ሁለ ብይ የጌታሽንም መንገድች (ሊንቺ) የተገሩ ሲኾኑ ግቢ ከሆድችዋ
መሌኮቹ የተሇያዩ መጠጥ ይወጣሌ በርሱ ውስጥ ሇሰዎች መዴሀኒት አሇበት በዙህ ውስጥ
ሇሚያስተነትኑ ሕዜቦች በእርግጥ ታምር አሇበት” ቁራዓን (ምዕ16.ቁ፡69)፡፡
በክርስትና እምነት (በመጽሏፌ ቅደስ) ውስጥም እንዱህ ቀርቧሌ፡፡ ”በወንዘም፡ አጠገብ፡ በዲሩ ፡
ሊይ፡ በዙህና፡ በዙያ፡ ፌሬው፡ የሚበሊ፡ ዚፌ፡ ኹለ፡ ይበቅሊሌ፡ ቅጠለም፡ አይረግፌም፡ ፌሬውም፡
አይጎዴሌም፡ ውሃውም፡ ከመቅዯስ፡ ይወጣሌና፡ በየወሩ፡ ኹለ፡ የፌሬ፡ በኩር፡ ያገኛሌ፤ ፌሬውም፡
ሇመብሌ፡ ቅጠለም ሇመዴኀኒት፡ ይሆናሌ”(ሕዜቅኤሌ 47.ቁ፡12)፡፡
የሀይማኖት ተቋማት በሚመሩባቸው (በመጽሏፌ ቅደስ እና በቅደስ ቁርዓን) አስተምህሮ፤
በምዴር ሊይ ሇሰው ሌጆች መዴሀኒት ሆነው የተፇጠሩ ዕፆች፣ ሇዴህነት (ሇፇውስ) የተፇጠሩና
በፇጣሪ ንዴ

የተባረኩ

መሆናቸውን በማስተዋሌ፤የሰው ሌጅ፤እነዙህን

ዕፆች

መዴሀኒት

መሆናቸውን አምኖ፣ ተቀብልና አክብሮ ከበሽታው ሉዴን፣ ፇውስ ሉያገኝባቸው እንዯሚገባ
ተመሌክቷሌ፡፡
በአጠቃሊይ በሃይማኖትና በሕክምና መካከሌ ያሇው ግንኙነት እምነት ነው፡፡ እምነት በአንዴ
ጉዲይ፣ አጋጣሚ ወይም ክስተት ሊይ ያሇን አመኔታ ሲሆን በአብዚኛው የኢትዮጵያ ህዜብ፤
እንዯሚከተሇው

ሀይማኖት

ስርዓት

እና

አንዯሚቀበሇው

እምነት

በመዴሀኒት

ሊይ፤አንዴ

የማይታይ፤የማይዲሰስ አካሌ፤ሀይሌ ተጨምሮ እዴናሇሁ፤እፇወሳሇሁ የሚሌ አመሇካከት አሇው፡
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፡ይኸውም መዴሀኒቱ ከመዯረጉ በፉት፤ፀልት ማዴረግ፣ ሌመና ማቅረብ፣ በመዴሀኒቱ ሊይ
አንዴ ሀይሌ እንዲሇ በሙለ ሌብ ማመን እና መዴሀኒቱን መጠቀም የተሇመዯ ነው፡፡ ስሇሆነም
መዴሀኒት፣ ሀይማኖት እንዱሁም እምነት እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ ሳይሆኑ በመካከሊቸው
ከፌተኛ ቁርኝት ያሊቸው እሳቤዎች ናቸው፡፡ በባህሌ ህክምናው ርፌ ተሰማርተው የሚገኙ
ባሇሙያዎችም፤የእውቀት

ምንጫቸው

ግሇሰብ

ቢሆንም

የሚያዴነው፤የሚፇውሰው

ፇጣሪ

እንዯሆነ በሌበ ሙለነት በመቀበሌ፤መዴሀኒቱን ከመቁረጣቸው በፉት፣ ሲቆርጡ፣ ሲቀምሙ
እና ሇታማሚዎች ሲሰጡ እንዯ እምነት ስርዓታቸው፤በሚያምኑበት እምነት ፀልት፣ ደዓ፣
ሌመና አዴርገው አገሌግልቱን እንዯሚሰጡ (Franklin,2011,P,45) ይገሌጻለ፡፡
2.1.6. የባህሌ መዴኃኒት አሰባሰብ፣ ቅመማ እና አሰጣጥ
በባህሊዊ ህክምና ሂዯት መዴሃኒት መሰብሰብ፣ መቀመም እና መስጠት ዋና ተግባር ነው። እንዯ
(Sofowora,1982; Alemayehu,1984) ባህሊዊ የዕፅዋት መዴሃኒት ባሇሞያዎች ዕፅዋቱን
በአካባቢያቸው በማሌማት ወይም ዕፅዋቱን ከአካባቢ በመፇሇግ ይሰበስባለ። በላሊ በኩሌ
(Young,1970; Alemayehu,1984) እንዯሚያስረደት፤አንዴ ባህሊዊ ሃኪም፤ባህሊዊ የዕፅዋት
መዴሃኒት

ግብዓቶችን

ሇመቀመምና

ሇመስጠት፤ዕፅዋቱ

የሚበቅለበትን

ቦታ፣

ስያሜ፣

የመሰብሰቢያ ጊዛና ወቅትን ማወቅ፤የመዴሃኒት የመሰብሰቢያ ቁሳቁሶችን መሇየት፤ዕፅዋት
ስሇሚሰበሰቡበት ሁኔታና አሰጣጥ የተሻሇ ግንዚቤ ሉኖረው እንዯሚገባ ይመክራለ። አያይውም
ባህሊዊ የዕፅዋት መዴሃኒት አሰጣጥን በተመሇከተ ባህሊዊ መዴሃኒቶች ከተሇያየ ቦታ ተሰብስበው
ከተቀመሙ በኋሊ፤በአፌንጫ እንዱሸተቱ፣ በአፌ እንዱማጉ፣ በሽታው በታየበት የአካሌ ክፌሌ
ሊይ

እንዱቀቡ፣

በአንገት

ወይም

በክንዴ

አሌያም

በግንባር

ሊይ

እንዱንጠሇጠለ

ሆነው

ተጋጅተው ሇታካሚዎች እንዯሚሰጡ ያስረዲለ፡፡
ሇመዴኃኒትነት የሚያገሇግለ ግብዓቶችን ሇመሇየት፣ ሇመሰብሰብ፣ ሇማጋጀትና ሇመቀመም
የሥነ ምህዲር እውቀትና ተሰጥኦ አስፇሊጊ ከሆኑም ባሻገር የዕፅዋትን ባህርይ፣ መገኛ ቦታ፣
መጠሪያ ስያሜ፣ የሚሰበሰቡበትን ጊዛና ወቅት፣ የዓየር ንብረት ጠንቅቆ ማወቅን እንዯሚጠይቅ
(Alemayehu,1984) ያስረዲለ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ የባህሌ መዴሃኒቶች ሇተፇሇገው ዓይነት
ፇውስ ዜግጅት ሲሰበሰቡ የተሇያየ ተምሳላታዊነት ያሊቸው የመዴሃኒት ዕፅዋት መቆፇሪያ፣
መቁረጫና ማጋጃ የሚያገሇግለ ቁሶች፣ የመዴኃኒት ሰብሳቢው ብቃት፣ ዕፅዋት የሚሰብሰቡበት
ሁኔታ ከግምት ውስጥ እንዯሚገባ (Young,1970,P.45-46) ይጠቁማለ ፡፡
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በአጠቃሊይ የባህሌ ሀኪሞች ሇባህሊዊ መዴሃኒት ቅመማ የሚውለ ዕፅዋት፣ የማዕዴናት እና
የእንሰሳት ተዋጽዖዎችን በተሇያዩ መንገድች ከመኖሪያ አካባቢያቸው፣ ከዕፅዋቱ ተፇጥሯዊ ቦታ
ይሰበሰባለ፡፡

ሇመዴኃኒት

የሚያገሇግለ

ግብዓቶችን

ሲሇዩ፣

ሲሰበስቡና

ሲቀምሙ

ባህሊዊ

የዕፅዋት መዴሃኒቱን ሇማንገስና ይበሌጥ ፇዋሽ እንዱሆኑ ሇማዴረግ የዕፅዋት ማንገሻ ጸልት፣
እምነታዊ

ክዋኔና

ሥርዓተ

ገቢር፤ሃይማኖታዊና

ሌማዲዊ

ሥርዓቶች

እንዯሚፇጸሙ

(Young,1970; Alemayehu,1984) ያሥረዲለ፡፡ በዙህ መሌኩ ከተጋጁ በኋሊ እንዯ በሽታው
ዓይነትና ባህርይ በተሇያየ መሌኩ (የሚጠጡ፣ የሚሸተቱ፣ የሚታኘኩ፣ የሚቀቡ፣ በሚታጠንና
በክታብ መሌክ የሚንጠሇጠለ) ተዯርገው ይሰጣለ።
2.1.7. የሀገረሰባዊ መዴሀኒት ህክምና እውቀት ተስተሊሌፍ
ባህሊዊ መዴሀኒት ረጅም መን ከማህበረሰቡ ጋር አብሮ የኖረና አሁንም ያሇ ሀገር በቀሌ ጥበብ
መሆኑን የመስኩ ምሁራን (Sofowora,1982) ያስረዲለ፡፡ ይህ ሀገር በቀሌ እውቀት የባህሌ
ሕክምና በአፊዊ (በቃሌ) አንዲንዳ በጽሐፌ ከትውሌዴ ትውሌዴ እየተሊሇፇ የመጣ ባህሊዊና
መንፇሳዊ ይት ያሇው ክዋኔ ነው፡፡ እንዯ መናዊ ሕክምና ማንኛውም ሰው በመማርና
በማጥናት ሕክምናውን መስጠት አይችሌም፡፡ ሇበሽታው የሚጋጁ መዴሀኒቶች ምስጢራዊና
እውቀቱም ሇተመረጡ ሰዎች ብቻ የሚተሊሇፌ ነው፡፡ አንዴ የባህሌ ሏኪም መሆን የሚፇሌግ
ሰው፤እውቀቱ እንዱሰጠው አካሊዊ፣ አዕምሯዊ መንፇሳዊ ስሜቶችን የሚመረምሩ ዓይኖች
ሉኖሩት ይገባሌ፡፡ ይህም ባህሊዊ ሕክምና ጥበብ መሆኑን እንዱሚጠቁም (ሻሂዲ፣2017፣ገጽ፣14)
ይገሌጻለ፡፡
በተሇያዩ ሀገራት በተሇይም በኢትዮጲያ ውስጥ ባህሊዊ ህክምና ሇረጅም መን ሌቆ የቆየ ሀገር
በቀሌ ጥበብ ነው፡፡ ይህ ጥበብ አብዚኛውን ጊዛ በቃሌ እየተሊሇፇ የመጣ ሲሆን የዙህ እውቀት
ባሇቤት

ጥበቡን

ሇላሊ

አካሌ

የሚያስተሊሌፇው

አንዴም

በውሌዯት

ማሇትም

ሇወሇዯው

በባህሪው ሇተመሰገነ፣ ቁጥብ እና ጠንቃቃ ሇሆነ፤ሇመጀመሪያ ሌጅ፤አንዴም ታማኝ ሇሆነ
ምስጢረኛ የቅርብ ወዲጅ፤አሇበሇዙያም ታዚዥ እና ትሁት ሇሆነ፤ስሇ ዕፅዋት የተሻሇ እውቀት
እና ግንዚቤ ሊሇው ሰው ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ከተሇያዩ የጥበብ መጸሏፌት በማንበብ እና በመማር
የዕፅዋቱን መገኛ ቦታ፣ እያንዲንደ ዕፅዋት ሇምን በሽታ አገሌግልት ሊይ እንዯሚውሌ፣ እንዳት
እንዯሚጋጅ፣

እንዯሚቀመም

እና

እንዯሚሰጥ

ማወቅ

ይቻሊሌ፡፡

ይሁን

እንጂ

የባህሌ

መዴሀኒት አዋቂው ይህንን እውቀት አሳሌፍ የሚሰጠው አቅሙ እየዯከመ ሲሄዴና ዕፅዋቱን
እና ማዕዴናቱን ላልችንም ግብዓቶች ካለበት ቦታ ሰብስቦ ማምጣት ሲያዲግተው አሇበሇዙያም
29

“የመሞቻ ቀኔ ዯርሷሌ” ብል ሲያምን እንዯሆነ (Mekonen,,2019,P.83; Alemayhu, 1984,
P.119-123) ገሌጸዋሌ፡፡
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2.2. ንዴፇ ሃሳባዊ ማዕቀፌ
በዙህ ንዐስ ርዕስ ሥር፤የተግባራዊነት ንዴፇ ሃሳብ፣ የክዋኔ ተኮር ንዴፇ ሃሳብ እና የጤና ሥነ
ምህዲር (Medical Ecology) ንዴፇ ሃሳቦች ቀርበዋሌ፡፡
2.2.1

የተግባራዊነት ንዴፇ ሀሳብ (Functionalism Theory)

የተግባራዊነት ንዴፇ ሀሳብ መነሻው የዜግመተ ሇውጥ (Evolution) ንዴፇ ሀሳብ ሲሆን
በተወሰነ መሌኩ የራሱ ወዯ ሆነው ስነ ሰባዊ አመሇካከት የመጣው በእውቁ የስነ ህብረተሰብ
አባት በ Durkheim ተፅዕኖ ነው፡፡ ንዴፇ ሀሳቡ በ1940ዎቹ እና 50ዎቹ በ Benjamin
Patkine

አማካኝነት

የተዋወቀ

ሲሆን

መሰረቱን

ያዯረገው

Herbert

Spencer,

Emile

Durkheim, Talcotk Parsons እና Robert Merton በሚባለ አቀንቃኞች ስራ ሊይ መሆኑን
(Jons,1994;

Sims

and

Stephens,

2005)

ያብራራለ፡፡

የዙህ

ንዴፇ

ሀሳብ

ዋነኛ

አቀንቃኞችም Malinowski እና Radcliffe Brown የተባለ የስነ ህብረተሰብ ተመራማሪዎች
መሆናቸውን (Finnegan,1977,P,69) ይገሌጻለ፡፡
ስሇ

ተግባራዊነት

ንዴፇ

ሀሳብ በተሇያየ

ጊዛ ከተሇያዩ

ምሁራን

ሀሳቦች ተሰንዜረዋሌ፡፡

(Malinowski) መሰረታዊ የንዴፇ ሀሳቡ ማተኮሪያ ”ባህሌ ሁሌጊዛም የፌጡራን ፌሊጎት ማሟያ
ነው” የሚሌ ሲሆን ይህ እሳቤ የሰው ሌጅ በህይወት መኑ የሚፇሌጋቸው (የሚያስፇሌጉት
መሰረታዊ የሆኑ ፌሊጎቶች) አለት፡፡ እነዙህን ፌሊጎቶች ዯግሞ የማህበረሰቡ ልሮች የሚያሟለ
መሆን ይገባቸዋሌ፤የሚሌ አመሇካከት ያሇው ነው፡፡ ይሁን እንጂ እነዙህን መሰረታዊ የሆኑ
የሰው ሌጅ ፌሊጎቶችን የማያሟሊ ከሆነ ፍክልር አሊስፇሊጊ ነው፤ወዯሚሌ ሀሳብ ያመራሌ፡፡
የMalinowski ብያኔ፤አንዴ የፍክልር ውግ ይኖረዋሌ ተብል የሚታሰበውን ጠቀሜታ ወይም
አገሌግልት የሚያመሇክት አገሊሇፅ እንዯሆነ (Schoemarker,1990)

ያስረዲለ፡፡ በፍክልር

ውስጥ የሚታዩ አራት ዋና ዋና ውጎች አለ፤የማህበረሰቡን ማንነት የሚያሳዩ ቁሳዊ ባህልች፣
ሀገረሰባዊ ሌማድች፣ ስነቃልች እንዱሁም ትውን ጥበባት ሲሆኑ እነዙህ ልሮች የማህበረሰቡን
ማንነት፣ አመሇካከት፣ ወግና ስርዓት የሚያንፀባርቁ ናቸው፡፡ በመሆኑም የማህበረሰቡን ማንነት
የሚያሳዩ

እስከሆኑ

ዴረስ

ሀሳብን፣

ስሜትን፣

ፌሊጎትን

እና

ማንነትን

መግሇጫዎች

በመሆናቸው ሇማህበረሰቡ ርፇ ብዘ ጠቀሜታ አሊቸው፡፡ ይኸውም ስነ ቃለ ሇሚነገርበት
ማህበረሰብ የሚሰጠው ፊይዲ እንዲሇ ሁለ ሀገረሰባዊ እምነቱና መዴሃኒቱም፤ቁሳዊ ባህለ፣
ትውን ጥበቡ እና ሀገረሰባዊ ሌማደ ሇማህበረሰቡ ያሊቸው ፊይዲ ከፌተኛ ነው፡፡
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Bascom (1954) የተግባራዊነትን ንዴፇ ሀሳብ ብያኔ ሲገሌጹ ፍክልርና ሰዎች የተሳሰሩ
ናቸው፡፡ በመሆኑም ፍክልር የማስተማር፣ የማምሇጫ፣ የማስቀጠያ እና ማህበራዊ ማንነትን
የማስጠበቅ ተግባር እንዲሇው ያስረዲለ፡፡ በላሊ በኩሌ በማህበራዊ መዋቅር ሊይ ትኩረታቸውን
ያዯረጉት Radcliffe Brown (1922) ማህበረሰብ ራሱን ፇጣን በሆነ ምጋቤ ምሊሽ ውስጥ
እንዱቆይ የሚያዯርግ ስርዓት ሲሆን ተቋማት ዯግሞ በተግባራቸው ወይም ባሊቸው ፊይዲ
ማህበረሰቡ እንዯ ስርዓት የሚቀጥሌበትን ሁኔታ የሚያመቻቹ ናቸው በማሇት ይገሌጹታሌ፡፡
ይህ አገሊሇጽ ማህበራዊነት ከስነ ተፇጥሯዊ ቅርጾች እና ግዐዚን ነገሮች የተሇየና የተሇያየ ዯረጃ
ያሇውን እውነታ ያካተተ ሲሆን በዙህ መሌክ የተዯራጀውን ማህበረሰብ እንዱቀጥሌ እና
ማህበረሰቡ ያሇውን ፌሊጎት እንዱያሟሊ ዯግሞ ተቋማት የራሳቸው ሚና ስሊሊቸው ይዯራጃለ፤
የሚሌ ነው፡፡
እንዯ ሰሇሞን አገሇሇጽ ሶስት አይነት ተፅዕኖ የፇጠሩ የተግባራዊነት አስተሳሰቦች አለ (2007፣
ገፅ፣ 75-76)፡፡
1. የሰው ሌጅ ፌሊጎትን መሠረት ያዯረገው የMalinowski አገሊሇጽ ማንኛውም ግሇሰብ ሰባት
መሰረታዊ ፌሊጎቶች አለት፡፡ እነሱም፡- የተመጣጠነ ምግብ፣ ር መተካት፣ የሰውነት
ምቾት፣

ዯህንነት፣

ግንኙነት፣

እንቅስቃሴና

እዴገት

ናቸው

በሚሌ

ያስቀምጣቸዋሌ፡፡

በመሆኑም ማንኛውም ልር ከሊይ የተረሩትን የሰውን ሌጅ ፌሊጎት ማሟሊት ይገባዋሌ
የሚሌ እሳቤን የያ ነው፡፡
2. በቡዴን ውስጥ ያለ ማህበራዊ መዋቅሮች (Social Structures) ባሊቸው ጠቀሜታና ሚና
ሊይ ትኩረት የሚያዯርገው ተመራማሪ Radcliffe Brown ራዴክሉፌ ሲሆን መዋቅራዊ
ጠቀሜታዊነት (Structural Functionalism) በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ ማህበራዊ መዋቅሮች
በተሇያየ ዯረጃ የተዋቀሩ በመሆናቸው ማህበረሰቡ በእነዙህ መዋቅሮች ውስጥ ተካታች
በመሆኑ ተቋማትና ባህልች የእነዙህ ማህበራዊ መዋቅሮች አስቀጣይ በመሆን ያገሇግሊለ፡፡
3. የEmile Durkheim እና የ Maresel Mnanous አስተሳሰብ የሆነው የሠው ሌጅ አዕምሮ
መዋቅር ባሇው ንቃተ ህሉናው አያያዥ አማካኝነት ሇማህበራዊ አንዴነት ወይም ትስስር
(Social Solidarity or Cohesion) እና ሇባህሊዊ ንባብ የሚሰጠውን ጠቀሜታ የሚገሌጽ
ነው፡፡ ይህ እሳቤ በማህበረሰብ ውስጥ አንዴነት ያሇው ሀይሌን የሚያራምደ የጋራ
እምነቶች፣ሀሳቦች

እና

የሞራሌ

ዜንባላዎች

የሚያስረዲ ሀሳብ ነው፡፡
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ስብስብ

እንዱሁም

ማህበራዊ

አንዴነትን

የተግባራዊነት

ንዴፇ

ሃሳብ

ማህበረሰብን

እንዯ

አንዴ

እንዯተራጀ

ስርዓት

በመመሌከት

የተዯራጀና አንዴ የሆነ የማህበረሰብ መዋቅር መኖሩን ማመሌከት መቻለ እና ማህበራዊ
መዋቅሮች ቀጣይነት እንዱኖራቸው የሚያበረታታ የማጠንጠኛ ነጥብ ይዝ መምጣቱ የንዴፇ
ሃሳቡን ጠንካራ ጎን የሚያሳይ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የተግባራዊነት ንዴፇ ሀሳብ ሁሌጊዛም
በቡዴኑና ዓውደ ውስጥ የሚፇጠር ክስተትን የሚመሇከት በመሆኑ፤ቡዴን፤በተመሳሳይ ሁኔታ
ይሰራሌ ከሚሌ ግምት ባሻገር፤ቡዴኖች በመናት ውስጥ ተመሳሳይ ሆነው ይቆያለ የሚሌ
አስተሳሰብን ያራምዲሌ፡፡ ሆኖም ሁለም ቡዴን በተመሳሳይ መንገዴ ይሰራሌ የሚሌ ማጠንጠኛ
ሀሳብ ይዝ በዙህ እሳቤ መገሌገሌ፤ቡዴንን አይሇወጤ አዴርጎ መመሌከት የንዴፇ ሀሳቡን
ክፌተት የሚያሳይ ነው፡፡
ይህንኑ

አስመሌክቶ

የተራክቦታዊ

ንዴፇ

ሀሳብ

አቀንቃኞች፤ተግባራዊነት፤የከዋኞችን

እና

የተራክቦን ሂዯት ውስብስብነት በበቂ ሁኔታ የማስረፅ አቅም ያንሰዋሌ በሚሌ ይተቹታሌ፡፡ ከዙህ
በጨማሪም የተግባራዊነት ንዴፇ ሀሳብ፤ልር፤ሇማህበረሰብ ያሇው ጠቀሜታ ሊይ ብቻ ትኩረት
ማዴረጉ የንዴፇ ሃሳቡን ክፌተት የሚያሳይ ነው፡፡
ፍክልር፤የማህበረሰቡን ማንነት የሚያሳዩ ቁሳዊ ባህልች፣ ሀገረሰባዊ ሌማድች፣ ስነቃልች
እንዱሁም ትውን ጥበባትን የሚጠቀሌሌ ሲሆን እነዙህ ልሮች የማህበረሰቡን ማንነት፣
አመሇካከት፣ ወግና ስርዓት የሚያንፀባርቁ ናቸው፡፡ በመሆኑም የማህበረሰቡን ማንነት የሚያሳዩ
እስከሆኑ ዴረስ

ሀሳብን፣

ስሜትን፣

ፌሊጎትን

እና

ማንነትን

መግሇጫዎች በመሆናቸው

ሇማህበረሰቡ ርፇ ብዘ ጠቀሜታ ይሰጣለ፡፡
በአጠቃሊይ የተግባራዊነት ንዴፇ ሀሳብ፤በአንዴ ፍክ ቡዴን ውስጥ ያለ የተሇያዩ ልሮች
ሇማህበረሰቡ የሚሰጡትን ጠቀሜታና በቡዴኑ ውስጥ ያሊቸውን አውዲዊ ትርጓሜ በማሳየት ሊይ
የሚያተኩር ንዴፇ ሀሳብ ነው፡፡ በመሆኑም የዙህ ንዴፇ ሀሳብ አቀንቃኞች ማንኛውም ልሮ
ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊ፣ ባህሊዊ እና ስነ ሌቦናዊ ጥቅሞች አለት የሚሌ ሀሳብ
ይሰነዜራለ፡፡
የተግባራዊነት
እንዯሚቻሌ

ንዴፇ

ሀሳብ፤ማንኛውም

የሚያቀነቅን

ንዴፇ

ሃሳብ

ልር

ሇማህበረሰቡ

መሆኑን

ካሇው

ተመሌክቷሌ፡፡

ፊይዲ
ከዙህ

አንጻር
አንጻር

ማየት
ሰሇሞን

ያቀረቧቸውን ሶስት ተፅዕኖ ፇጣሪ ሀሳቦች ከዙህ በፇት ባሇው ክፌሌ ቀርበዋሌ፡፡ በመሆኑም
ከማህበረሰቡ ልሮች ውስጥ አንደ የሆነው ሀገር በቀሌ የሀገረሰባዊ መዴሀኒት እውቀት
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የማህበረሰቡን ጤና በመጠበቅ፤ውጫዊና ውስጣዊ ዯህንነትን በማስጠበቅ ረገዴ ያሇው ፊይዲ
ከፌተኛ ነው፡፡ ስሇሆነም ልር፤የሰውን ሌጅ መሰረታዊ ፌሊጎቶችን ሇማሟሊት አስፇሊጊ ነው፤
ጠቃሚ ነው፤የሚሌ

ማጠንጠኛ ያሇውን የMalinowskiን ብያኔ መሰረት በማዴረግ ጥናቱ

ተካሂዶሌ፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ጥናት ልር፤በመዋቅራዊ ጠቀሜታዊነት ሊይ ካሇው ፊይዲ አንጻር
የሚመረምረውን

Radcliffe

Brown

እና

ልር፤የጋራ

እምነቶች፣

ሀሳቦች

እና

የሞራሌ

ዜንባላዎች ጋር ያሇው መስተጋብር ሊይ ትኩረት የሚያዯርገው የ Emile Durkheim እና የ
Maresel Manous አተያይ ይቃረናሌ ማሇት አይዯሇም፡፡
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2.2.2. ክዋኔ ተኮር ንዴፇ ሃሳብ (Performance centerd Approche)
ክዋኔ ተኮር ንዴፇ ሃሳብ መናዊ የንዴፇ ሃሳብ አይነት ሲሆን አንዴ የፍክልር ቅንጣት
የተሸመነበትን ቁስ የሚመሇከት ነው፡፡ ክዋኔ ከቴክስት ጋር የተያያ ሲሆን የትኛውም ፍክልር
ክዋኔ ካሇው ህይወት አሇው፡፡
በፍክልር ጥናት፤የአውዴ ተኮር ክዋኔ ንዴፇ ሃሳብ (Contextual-centered Performance
theory) መስራች፣ አቀንቃኝ፣ አባት Richard Bauman ሲሆን አውዴ-ተኮር ክዋኔ (Contextcentered

performance)

የአውዴና

እና

የክዋኔ

አሊባውያንን

(Elements)

በማካተት፣

በማጣመር፣ በማያያዜ ግንኙነት እና ያሊቸውን መስተጋብር በመረዲት ትንተና ማዴረግን
ይመሇከታሌ (Dundes,1980,P,92)፡፡
አውዴ-ተኮር ክዋኔ፤የፍክ ቡዴን እና የልር እሳቤን አጣምሮ በመያዜ፤ባህሊዊና ማኅበራዊ
አውድችን የሚመሇከት መሆኑን (Bauman,1986) ይገሌጻለ፡፡ በላሊ በኩሌ ክዋኔ፤ሀሳብና
ዴርጊትን የያ፤አንደ እርስ በእርስ የመግባቢያ መንገዴ መሆኑን “Performance is a mode
of communicative behavior and a type of communicative events.” (Bouman,
P.41) በማሇት ይገሌጹታሌ፡፡ ክዋኔ ተግባቦታዊ ሁነቶች በአንዴነት የሚቀርቡበትን ቦታ፣ ጊዛ፣
ሁነት እና ተግባቦታዊ ሥርዓትን ይመሇከታሌ፡፡
የአንዴ ፍክልር ክዋኔ እንዯ ማህበረሰቡ እና ባህለ ሁኔታ ሉሇያይ ይችሊሌ፡፡ ክዋኔ ከትንሽ
አጋጣሚ እስከ ከፌተኛ ዜግጅት የሚያስፇሌገው አጋጣሚ ዴረስ ማህበረሰቡ የሚገሇገሌበት እና
ራሱን የሚገሌጽበት መንገዴ ነው፡፡ በመሆኑም ክዋኔ ማሇት ጥበባዊ ዴርጊት ሆኖ የክዋኔውን
ዴባብ፤ከዋኞቹንና በውስጡ ያሇውን እምቅ ጥበብ፣ ታዱሚውን እና መቼቱን የያ ነው፡፡ ክዋኔ
የታሇመሇትን ግብ ይመታ ንዴ ከዋኙ፤የአከዋወን ብቃቱን እና የመዴረክ አያያዜ ችልታውን
ያሳያሌ፡፡ እንዯ Bauman (1992,P,74) ገሇጻ ክዋኔ የሚሇው ቃሌ ጥበባዊ ዴርጊት ሆኖ
ዴርጊትን እና ክስተትን፣ የክዋኔውን ሁኔታ፣ ዋኞችን፣ ጥበቡን፣ ታዲሚውን እና መቼቱን
አጣምሮ የሚያሳይ ተግባቦታዊ ጥበብ መሆኑን ያስረዲለ፡፡
ሇክዋኔ መሠረታዊ ነገሮች ናቸው ከሚባለት ነጥቦች መካከሌ ከዋኝ (Performer)፣ታዲሚ
(audience)፣

አውዴ

(context)

እና

የክዋኔ

ጠቋሚዎች

(markers)

ዋነኞቹ

ናቸው፡፡

በመሆኑም በክዋኔ ሂዯት የከዋኙ እና የታዲሚ በአንዴ ሊይ መገኘት የግዴ ይሆናሌ፡፡ ከዙህ
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አንጻር በባህሌ እና በማህበረሰብ መካከሌ በመሆን ማህበራዊ ሊቂነት እንዱኖር፣ ከዋኙ ትሌቁን
ዴርሻ ይወጣሌ፤ውስጣዊ ስሜትን፣ ጥበብን፣ እውቀትን እና ችልታን በማሳየት ማህበራዊ
መስተጋብሩ ይበሌጥ እንዱጠነክር ያዯርጋሌ፡፡
በክዋኔ

ውስጥ

አንዴ ሰው ብቻውን የከዋኝነት

ሚና

ሉጫወት

ይችሊሌ፡፡ በላሊ

በኩሌ

ታዲሚዎች ባለበት ሉከወን ይችሊሌ፡፡ Finnegan ይህንን ሀሳብ አስመሌክቶ ሲያሥረደ “They
may be acting singly; in pairs; in a small or a large group; interacting or
exchanging with other

single or collective performers as leader, follower, or

equal; overlapping or interchanging with more audience - like roles.”(1992,PP.89)
በማሇት ይገሌፁታሌ፡፡ እንዱሁም “በአንዴ አጋጣሚ በሚነሳ ሀሳብ፣ በሚፇጠር ክስትት እና
በተገኘ አጋጣሚ በሚዯረግ ተግባቦት፤በከዋኙ የሚመራ የስሜት፣ የእውቀት እና የዴርጊት
ቅንብር ነው” (Finnegan, 1992,P.90) በማሇት ያስረዲለ፡፡
Bauman የከዋኔ አሊባዊያንን በሚያስረደበት ክፌሌ መቼትን፤ክዋኔው የተፇጸመበትን ቦታና
ጊዛ የከዋኙን የአከዋወን ስሌት፣ የተሳታፉዎቹን ሁኔታ፣ ተሳታፉዎች እና የነበራቸው ስሜት፣
የክዋኔ ቅዯም ተከተሌ የሚለትን ይጠቅሳለ (1992,P.299)፡፡
በፍክልር

ጥናት

(Context)

እና

“አሃዴ/ቴክስት”
ክዋኔ

አንዴ

(performance)

አካሌ

ሲሆን

መሰረታዊ

የፍክልር
ይት

ሁነት

ናቸው

(Event)፤አውዴ

(Ben-Amos,1975;

Bauman,1992,P,69)፡፡ በክዋኔ ውስጥ ከዋኝ፣ ታዲሚ፣ አውዴ፣ የክዋኔ ጠቋሚዎች እጅግ
የተቆራኙ ነገሮች ናቸው፡፡
ከእነዙህ ነጥቦች ውስጥ አውዴን በሚመሇከት፤ትርጉማዊ አውዴ፣ ተግባቦታዊ አውዴ፣ ተቋማዊ
አውዴ፣ የሁነት አውዴ፣ ግሇሰባዊ አውዴ እና ማህበራዊ አውዴ በሚሌ በስዴስት ከፌሇውታሌ
(Bauman,1986)፡፡ ይሁን እንጂ በስዴስት የተከፊፇለትን ጠቅሇሌ አዴርገው ሇሁሇት

ባህሊዊ

አውዴ እና ማህበራዊ አውዴ በሚሌ አስቀምጠዋቸዋሌ፡፡
በመሆኑም ባህሊዊ አውዴ፤አንዴ የፍክልር ቅንጣት የያው ሃሳብ ምንዴን ነው? ከላልች
የፍክልር ርፍች ጋር እንዳት ይዚመዲሌ? በባህሌ ውስጥ የሚሰጠው ትርጉም ምንዴን ነው?
በሀይማኖት ተቋማት እና በእምነት ቤቶች ያሇው ተዋረዲዊ አካሄዴ ምን ይመስሊሌ? የአንዴ
ማህበረሰብ የእርስ በርስ ግንኙነት ምን ይመስሊሌ? የሚለትን መሰረታዊ ጥያቄዎች የሚመሌስ
ሲሆን ማህበራዊ አውዴ ዯግሞ የባህለ ባሇቤት ማን ነው? የር፣ ቋንቋ እና የሀይማኖት
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ሌዩነታቸው ምን ይመስሊሌ? የስራ ሁኔታቸውና በማህበረሰብ ውስጥ ያሇው የጾታ ሌዩነት
እንዳት ይታያሌ? ባህለ በማህበረሰቡ ሊይ ያሳዯረው ተጽዕኖ አሇ? እንዱሁም ማህበረሰቡ
ያሇበት ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስሊሌ? የሚለ ዜርዜር ነጥቦችን ይመሇከታሌ፡፡
በመሆኑም በዙህ

ጥናት

ሀገረሰባዊ

መዴሀኒት

በማህበረሰቡ ንዴ ምን

አይነት ስሜት

ይፇጥራሌ? ሀገረሰባዊ መዴሀኒት ከሀይማኖት እና ከእምነት ጋር ያሇው ግንኙነት ምንዴነው?
የሀገረሰባዊ መዴሀኒት ሀኪሞች ከማህበረሰቡ ጋር ያሊቸው መስተጋብር ምን አይነት ነው?
የዙህ እውቀት ባሇቤት ማን ነው? ሀይማኖት፣ አመሇካከት፣ ቋንቋ፣ ማንነት፣ የማህበረሰቡን
የመተዲዯሪያ ገቢ፣ የባህሌ ህክምና ተጠቃሚዎች ሇባህሌ ህክምናው እና ሇባህሌ ሀኪሞቹ
ያሊቸው አመሇካከት፣ ይህ አመሇካከት በባህሌ ሀኪሞቹ ሊይ እና በታካሚዎች ሊይ ያሳዯረው
ተጽዕኖ ምን ይመስሊሌ? የሚለትን ዜርዜር ጥያቄዎች ሇመመሇስ አውደን መመሌክት እና
በክዋኔው ሊይ መመስረት ተገቢ በመሆኑ፤በዙህ መሰረት ጥናቱ ተካሂዶሌ፡፡
በአጠቃሊይ

በጥናቱ

“ፍክ

ቡዴን”

የጥናቱ

አካሊይ

ማኅበረሰብ

(ኗሪው)፣የባህሌ

ሕክምና

ባሇሙያዎች፤የባህሌ ሕክምና ተጠቃሚዎች፣ የመናዊ ሕክምና ባሇሙያዎችን እንዱሁም
ተጨማሪ መረጃ ሰጪዎችን ይመሇከታሌ፡፡ በተጨማሪም “ልር”፤የተጠኝውን ማኅበረሰብ የጋራ
እውቀት፣

ጥበብ፣

አመሇካከት፣

ሀይማኖት፣ እምነት፣

እሴት

ማህበራዊ

መስተጋብሮችን

ያጠቃሌሊሌ፡፡
ከዙህ አንጻር የባህሌ ሀክምና ባሇሙያው በከዋኝነት ቀዲሚውን ሚና የሚወጣ ሲሆን የህክምና
አገሌግልቱን ሇማግኘት የሚሄዯው አካሌ (ታካሚው)፤ ’ታዲሚ’ በሚሇው የክወኔ አሊባ ሲገሇጽ፣
በሥነ ምህዲሩ ወይም በተፇጥሮ ምክንያት የበሽታ መከሰትና የማህበረሰቡ ጤና መታወክ፤
የባህሌ ህክምና ባሇሙያውን እና ታካሚውን የሚያገናኝ የክዋኔ አጋጣሚ ነው፡፡ በባህሌ ህክምና
አገሌግልቱ ወቅት የሚታዩ ሀይማኖታዊ፣ እምነታዊ እና ሌማዲዊ ዴርጊቶች፣ እንዯ ባህሌ
ህክምና ባሇሙያው የሚፇቀደ እና የሚከሇከለ ቅዴመ፣ ጊዛ እና ዴህረ ህክምና ሁኔታዎች፤
የህክምና አገሌግልቱ እየተሰጠ ያሇ መሆኑን የሚጠቁሙ ሁነቶች ናቸው፡፡
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2.2.3. የጤና ሥነ ምህዲር ንዴፇ ሃሳብ (Medical Ecology Theory)
የጤና ሥነ ምህዲር ንዴፇ ሃሳብ በጤና ሳይንስ ርፌ ከላልች ጋር ሲነጻጸር አዱስ የሚባሌ
አተያይ ሲሆን በመዴሀኒት እና በሥነ ምህዲር መካከሌ ያሇውን ግንኙነት የሚያጠና ሳይንስ
ነው፡፡ በዙህ አሳቤ፤በሰው ጤና ሊይ የአካባቢ ተፅዕኖ ፇጣሪነት፤አካባቢያዊ የሆኑ ህመሞች፤
ሰው፣ አካባቢን እና ተፇጥሮ ያሊቸውን ግንኙነት እንዱሁም ሥነ ምህዲር በጤና ሊይ
የሚያሳዴረውን ተፅዕኖ የሚመረምር ነው፡፡ ቀጥል የቀረበው የ Gennadiy,etal, ጥቅስ ይህንኑ
ያጠናክራሌ፡፡
Medical ecology (ecological medicine) is a comparatively new
direction of the medical science at the intersection of medicine and
ecology, “complex scientific discipline studying all the aspects of
environment influence on the man’s health” (Reymers, 1990)
making focus on the environment illnesses, people interaction and
the environment in the sphere of people’s health as well as
interaction of the environment risk factors and people’s health
(2016,PP.1).

የጤና ሥነ ምህዲር ንዴፇ ሃሳብ በሰው ሌጅ ጤና ሊይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ያሊቸውን አካባቢያዊ
ገጽታዎች የሚያጠና ሳይንስ ነው፡፡ ጤናማ አኗኗር እንዱኖር የሥነ ምህዲራዊ ተግባር እና
ፊይዲ አጠቃሊይ ሂዯቶችን ሇመረዲት የሚያበረክተው አስተዋፅዖም ከፌ ያሇ ነው፡፡ የአካባቢ
ብክሇት በምንተነፌሰው አየር፣ በምንጠጣው ውሃ እና በምንበሊው ምግብ ሊይ ሇውጥ ያመጣሌ፡፡
ይህም ጤናማው ማህበረሰብ ወዯ ከፊ የጤና እክልች እንዱያመራ ከፌተኛ ጫና የሚፇጥር
መሆኑን (Gennadiy ,etal,2016,P.34) ያብራራለ፡፡2
ይህ አቅጣጫ በሰው ሌጅ ጤና ሊይ ተፅዕኖ የሚያሳዴሩ ሥነ ምህዲራዊ ገጽታዎችን በማጥናት
የብዜሀ ሕይወት እና አካባቢ፤ሰው እና ተፇጥሮ ተጣጥሞ የሚኖርበትን ምቹ ሁኔታ በመፌጠር
ሊይ ትኩረት ያዯርጋሌ፡፡ በሰው ጤና፣ በአካባቢ በሽታ እና በሰዎች መስተጋብር ሊይ ትኩረት
በማዴረግ የጤና እና የአካባቢ መስተጋብር ውስጥ አካባቢያዊ መንስኤዎች ያሊቸውን ጫና
ይመረምራሌ ፡፡

2

Medical Ecology Theory በዙህ ጥናት ጥቅም ሊይ የዋሇ ሲሆን ሇንዴፇ ሀሳቡ የአማርኛ አቻ ፌቺ ከምንጩ
ማግኘት ስሊሌተቻሇ በአጥኝዋ ትርጓዋሜ መሰረት”የጤና ሥነ ምህዲር ንዴፇ ሃሳብ” በሚሌ የቀረበ መሆኑን ሌብ
ይሎሌ፡፡
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በዙህ ጥናት በሸዋሮቢት እና ዘሪያዋ የሚከሰቱ፤በሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች የሚዲኑ በሽታዎች፣
የበሽታ መከሰቻ መንስኤ፣ በሽታዎቹ የሚፇወሱበት ሂዯት፤መዴሀኒቶቹ ከየት እና መቼ
ይገኛለ? እንዳት ይጋጃለ? የሚለትን ጥያቄዎች ሇመመሇስ ሇጥናት የተመረጠውን አካባቢ፣
ሥነ ምህዲራዊ ገፅታ መመርመር ተገቢ በመሆኑ ሸዋሮቢት እና ዘሪያዋ ከበሽታና ከመዴሀኒት
አንጻር ያሇው ተፇጥሯዊ ስርዓት ምን ይመስሊሌ? በሽታዎቹ የሚከሰቱበት ሥነ ምህዲራዊ
መንስኤ ምንዴን ነው? ጤናን ሇመመሇስስ በግብዓትነት የሚያገሇግለ መዴሀኒቶች ከየት እና
እንዳት ይገኛለ? የሚለትን ሀሳቦች ሇማስረዲት የጤና ሥነ ምህዲር (Medical Ecology)
ንዴፇ ሃሳብ አስፇሊጊ በመሆኑ በጥናቱ ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡
2.2.4. የንዴፇ ሃሳቦች ትስስር
ቀዯም ሲሌ በቀረቡት ገፆች የጠቀሜታዊነት ንዴፇ ሃሳብ፣ የክዋኔ ተኮር ንዴፇ ሃሳብ እና የጤና
ሥነምህዲር (Medical Ecology) ንዴፇ ሃሳቦች ይት እና ትኩረት በቅዯም ተከተሌ ቀርቧሌ፡፡
የጤና ሥነ ምህዲር ንዴፇ ሃሳብ በአንዴ አካባቢ ሇበሽታዎች መከሰት ምክንያት ወይም
መንስኤው እራሱ ተፇጥሮው ነው፤የአካባቢ ምቹ አሇመሆን፤በአጠቃሊይ በሰው እና በተፇጥሮ
መካከሌ ያሇው ግንኙነት ሇሰዎች ዯህንነት ተፅዕኖ አሇው፤የሚሌ አተያይ ያሇው ንዴፇ ሃሳብ
ሲሆን

የጥናት

አካባቢው

ቆሊማ

በመሆኑ

ምክንያት

ማህበረሰቡን

ምን

ምን

በሽታዎች

ያጠቁታሌ? መፌትሔያቸውስ ምንዴነው? የሚለትን ሀሳቦች በዋናነት በትንተና ሇማሳየት
አስፇሊጊ በመሆኑም ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡
በመሆኑም እነዙህን በሽታዎች ሇመከሊከሌ በማህበረሰቡ ውስጥ ያለ እውቀቶች፣ ባህልች፣
ስርዓቶች እና ሌማድች፤በሀሳብ እና በዴርጊት ይገሇጻለ፤ይከወናለ፡፡ ማህበረሰቡ እራሱን ከበሽታ
ሇመከሊከሌ፤ሇመናት

ሲጠብቃቸው

እና

ሲከውናቸው

የነበሩ

እንዱሁም

በማህበረሰብ

የአመሇካከት ሇውጥ የተጨመሩ አሌያም የተቀነሱ ስርዓተ ክዋኔዎችን አስተባብሮ ይከውናሌ፡፡
እነዙህ በዴርጊት የሚገሇጹ ክዋኔዎች፣ በሀሳብ የሚገሇጹ ስርዓቶችና ሌማድች የማህበረሰቡ
ጤንነት ማስጠበቂያ፤በሽታን መከሊከያና ዯህንነትን ማስቀጠያ በመሆን አገሌግልት ይሰጣለ፡፡
በአጠቃሊይ በአካባቢው ማህበረሰቡን የሚያጠቁ በሽታዎች መንስኤያቸው ምንዴነው፣ ሀገረሰባዊ
ህክምና ሇማህበረሰቡ ያሇው ፊይዲ ምንዴን ነው፣ በህክምና ስርዓቱስ ምን ምን ክንዋኔዎች
ይከወናለ የሚለ መሰረታዊ ነጥቦችን የያዘ ሲሆን ሶስቱም ንዯፇ ሃሳቦች እርስ በርስ የተሳሰሩ
ናቸው፡፡ ይኸውም የሥነ ምህዲር አለታዊ ተፅዕኖ፤ሇጤና መቃወስ ምክንያት ይሆናሌ፤ የጤና
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ቀውስ ዯግሞ ሀገረሰባዊ ሀኪሞች ሇማህበረሰቡ የጤና እንክብካቤ አገሌግልት ሽፊነ እንዱሰጡ
ያነሳሳሌ፡፡ በመሆኑም ሀገረሰባዊ ህክምና ሇማህበረሰቡ የጤና እንክብካቤ አገሌግልት በመስጠትና
የማህበረሰቡን ዯህንነት በማስቀጠሌ ረገዴ የራሱን ሚና ይወጣሌ፡፡
በቅዴመ፣ ጊዛ እና ዴህረ ህክምና አገሌግልቱ ወቅት የሚከናወኑ ክንዋኔዎች ዯግሞ ህክምናውን
ይበሌጥ አስተማማኝ ሇማዴረግ የሚያስችለ ናቸው፡፡

በዙህ መሰረት ጥናቱ፤ ከተግባራዊነት

ንዴፇ ሀሳብ፣ ከክዋኔ ተኮር ንዴፇ ሀሳብ እና ከጤና ሥነ ምህዲር ንዴፇ ሃሳቦች አንጻር
ተካሂዶሌ፡፡
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2.3. የተዚማጅ ጥናቶች ቅኝት
በኢትዮጵያ በተሇያዩ አካባቢዎች ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶችን አስመሌክቶ በአማርኛ ቋንቋ፣ ሥነ
ጹሐፌና ፍክልር ትምህርት ክፌሌ በሁሇተኛ ዱግሪ ዯረጃ ሰባት (7) ጥናቶች ተዯርገዋሌ፡፡
ይሁን እንጂ በትምሀርት ክፌለ

ከተመሇከትኳቸው ጥናቶች ውስጥ በሸዋሮቢት እና አካባቢዋ

ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶችን አስመሌክቶ የተካሄዯ ጥናት አሊገኘሁም፡፡ በዙህ ርዕስ ዘሪያ በላልች
ትምህርት ክፌልች ማሇትም በአንትሮፖልጂ፤ሶስት(3)፣ በሲሶልጂ፤አንዴ (1) እና በታሪክ
ት/ክፌሌ፤አንዴ (1) እንዱሁም በተሇያዩ ስብሰባዎች (የጥናትና ምርምር ማቅረቢያ መዴረኮች)
ሊይ አራት (4) ጥናቶች ቀርበዋሌ፤በአጠቃሊይ አስራ ስዴስት (16) ጥናቶች ሊይ ዲሰሳ ተዯርጓሌ፡
፡ እነዙህ ጥናቶች ከይት፤ጥናቶቹ ከላልች ጥናቶች በተሇይ ካሊቸው ጠንካራ ጎን በመነሳት እና
ሇዙህ ጥናት ከሚሰጡት እውቀትና ተሞክሮ አንጻር፤ቅኝት ተዯርጎባቸዋሌ፡፡ እነዙህ ጥናቶች
ይውት ከተነሱት አሊማ፣ ከጥናት ዳ፣ ከትንታኔ እንዱሁም ከውጤት እንጻር የተቃኙ ሲሆን
ከዙህ ጥናት ጋር ያሊቸው ተመሳስልና ሌዩነት፤ያሊቸውን ጠንካራ ጎን፣ በጥናቶቹ የታዩ
ክፌተቶች እና ይህ ጥናት የሚሞሊቸው ጉዴሇቶች ምን ምን እንዯሆኑ በዜርዜር ቀርቧሌ፡፡
በመሆኑም ዲሰሳ የተዯረገባቸው ጥናታዊ ጹሐፍች በተጠኑበት ትምህርት ክፌሌ እና ጥናቶቹ
በቀረቡበት መንገዴ ተዯራጅተው ቀርበዋሌ፡፡
2.3.1. በአማርኛ ቋንቋ፣ ሥነ ጽሐፌና ፍክልር ትምህርት ክፌሌ የተካሄደ ጥናቶች
በኢትዮጵያ ቋንቋዎች፣ ሥነ ጹሐፌና ፍክልር ትምህርት ክፌሌ በኤም.ኤ ዱግሪ ዯረጃ
በሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ሊይ ከተጠኑ ጥናቶች መካከሌ የአሇማየሁ ሪሁን ጥናት ቀዲሚው
ነው፡፡
አሇማየሁ ሪሁን (2000) “የኑዌር ማህበረሰብ ሀገረሰባዊ ህክምና እውቀት፣ አመሇካከት፣
አገጃጀትና አሰጣጥ” በሚሌ ርዕስ ያቀረቡት የመጀመሪያው ጥናት ሲሆን የጥናቱ ዋና ትኩረት
የኑዌር ማህበረሰብ የሀገረሰብ ህክምና አከዋወን ምን እንዯሚመስሌ በመመርመር ሀገረሰባዊ
ሌማደን ሇላሊው ማህበረሰብ ገሌጾ ማሳየት ነው፡፡ በጥናቱም በባህሌ ህክምና የሚዲኑ በሽታዎች
ምን ምን ናቸው? ህክምናውን የሚሰጡ የባህሌ መዴሀኒት እውቀት ያሊቸው አካሊት እነማን
ናቸው? ሇመዴሀኒትነት የሚውለ ግብዓቶችን ከየት እና እንዳት ያገኛለ? የመዴሀኒቶቹ
ቅመማ ስርዓት ምን ይመስሊሌ? የሚለትን ጥያቄዎች አንስተዋሌ፡፡ እነዙህን ጥያቄዎች
ሇመመሇስ አሊማ ተኮር የናሙና አመራረጥ ዳን በመጠቀም በምሌከታ እና በቃሇ መጠይቅ
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የመረጃ መሰብሰቢያዎች አስፇሊጊ መረጃዎች ተሰብስበዋሌ፡፡ የተሰበሰቡትን መረጃዎች በገሊጭ
ትንተና ስሌት በመጠቀም ትንታኔ ተሰጥቶባቸዋሌ፡፡ በዙህ መሰረት በጥናቱ የኑዌር ማህበረሰብ
የበሽታዎቹ መንስኤ ከፇጣሪ እና ከሀገረሰባዊ እምነት ጋር የተያያ በመሆኑ በመንፇሳዊ
ሀኪሞች የሚከናወን የህክምና ስርዓት እንዲሇ እና የማህበረሰቡ የጤና ችግሮች የተሇያዩ
የህክምና እውቀት ባሊቸው Tetwal (ቴትዋሌ)፤Rieth (ይስ)፣ gam (ጋም) እና gok (ጎክ)
በሚባለ የኑዌር የባህሌ ሀኪሞች አማካኝነት እንዯሚዴኑ በጥናቱ ተዯርሶበታሌ፡፡ ባሇሙያዎቹ
መዴኃኒቶችን በአብዚኛው ከዕፅዋት፣ የተወሰኑት ዯግሞ ከእንስሳት እና ከማዕዴናት ውጤቶች
እንዯሚቀምሙ እና በመንፇሳዊ ሀይሌ በመታገዜ በሽታዎችን በመፇወስ የማህበረሰቡን የጤና
ችግሮች የሚቀርፈ መሆናቸውን

ጥናቱ አረጋግጧሌ፡፡

የኑዌር

ሀኪሞች

ማህበረሰብ

ያሌተሰጠው

ሀገረሰባዊ

በመሆኑ

አሁን

ያሇው

በቃሌ

ባህሊዊ

የሚተሊሇፌ

እውቀት

የህክምና

በሂዯት

እውቀት

ሉሇወጥ

ትኩረት

አሌያም

ሉጠፊ

የሚችሌበት አጋጣሚ ሰፉ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡
የአሇማየሁ ጥናት የኑዌር ማህበረሰብ የባህሌ ህክምና አገጃጀት፣ አሰጣጥ ሂዯት እና ስርዓቱን
በማሳየት

ረገዴ፤የክሇሳ

ዴርሳናት

አቀራረብ

እና

በትንተና

ሂዯት

የሚታየው

ስርዓታዊ

አዯረጃጀት የጥናቱን ጠንካራ ጎን የሚያሳይ ቢሆንም የናሙና አመራረጥ ሂዯት፣ የጥናት
አካባቢ እና መረጃ አቀባዮች የተመረጡበትን መስፇርት አሇመግሇጽ እና የመረጃ መሰብሰቢያ
መሳሪያዎች ብቁነት ሊይ ምክንያታዊ ሃሳብ አሇመቅረቡ የጥናቱን ክፌተት የሚሳይ ነው፡፡
የአሇማየሁ

ጥናት

ከእኔ

ጥናት

ጋር

የሚያመሳሰሇው፤የሁሇታችንም

ትኩረት

ሀገረሰባዊ

መዴሀኒት እውቀት፣ አመሇካከት፣ አገጃጀት እና አሰጣጥ መሆኑ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የእኔ
ጥናት ከዕፅዋት የሚጋጁ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ሊይ ማተኮሩ እና የአሇማየሁ ጥናት ዯግሞ፤
በመንፇሳዊ ሀኪሞች የሚሰጡ የህክምና ስርዓትን መመሌከት መቻለ ከእኔ ጥናት ይሇየዋሌ፡፡
ይሁን እንጂ እምነት እና ባህሊዊ ህክምና ያሊቸውን ትስስር መመሌከት መቻለ ላሊው
የአሇማየሁን ጥናት ከእኔ ጥናት ጋራ የሚያመሳስስሇው ነጥብ ነው፡፡
ምህረት ዲኘው (2002) ”በአዱስ አበባ ከተማ የባህሊዊ መዴሀኒት አገጃጀት፣ አሰጣጥና
አጠቃቀም” በሚሌ ርዕስ ባዯረጉት ጥናት መናዊ ህክምናው በተሻሇ ሁኔታ በሚሰጥበት አዱስ
አበባ ከተማ ውስጥ የሀገረሰባዊ ህክምና በስፊት የሚሰጥበትን ምክንያት መሇየት፣ የህክምና
አሰጣጥ ስርዓቱን መከታተሌ እና ውጤታማነቱን ከታካሚዎች ማረጋገጥ እንዱሁም እምነት
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በሀገረሰባዊ ህክምና ሊይ ያሇውን ጫና ማሳየት የጥናቱ ትኩረት ናቸው፡፡ በዙህ ጥናት
ከሀገረሰባዊ የህክምና ባሇሙያዎች እና ከመናዊ ሀኪሞች በቃሇ መጠይቅ፣ በምሌከታ እና
በጹሐፌ

መጠይቅ

መረጃዎች

ተሰብስበዋሌ፡፡

ባህሊዊ

ሀኪሞቹ

ህክምናውን

የሚሰጡት

ሇመዴሀኒቶቹ በግብዓትነት የሚውለትን ዕጾች ከተሇያዩ ክፇሇ ሀገራት በማስመጣት እንዯሆነ
እና መዴሀኒቶቹ የሚሰበሰቡበት የተሇየ ስርዓት ያሊቸው መሆኑን አትተዋሌ፡፡
ይኸውም

መዴሀኒቶቹ

የሚጋጁት

በፀልት፤የመዴሀኒቶቹ

የመቁረጫ

የተሇዩ

ቀናት

መኖራቸው፤ሇመዴሀኒቶቹ ፇዋሽነት ሀይሌ የሚጨምሩ መሆናቸውንም ገሌጸዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ
አንዲንዴ ባሇሙያዎች መዴሀኒቱ እንጂ ስርዓቱ አይጠቅምም የሚሌ አመሇካከት ያሊቸው
መሆኑንም
ተጠቃሚ

አንስተዋሌ፡፡
መብዚት

ጥናቱ

ምክንያት

በተካሄዯበት
ህክምናው

በአዱስ

በፌጥነት

አበባ

ከተማ

ማግኘት

የባህሊዊ

መቻለ፣

መዴሀኒቶች

ከክፌያ

አንጻርም

መዴሀኒቱን የሚያገኙበት ክፌያ ዜቅተኛ መሆኑ እንዱሁም በመዴሀኒቱ እፇወሳሇሁ የሚሌ
እምነት ስሊዯረባቸው እንዯሆነ በጥናቱ ገሌጸዋሌ፡፡ በመሆኑም ጥናቱ በተዯረገበት ከተማ ባህሊዊ
ሀኪሞች አውትረው የሚፇውሷቸው የወፌ በሽታ (ጉበት)፣ የኪንታሮት፣ የነቀርሳ፣ የአሌማዜ
ባሇጭራ እና ችፋ ከሰውነት መቁሰሌ ጋር የተያያዘ በሽታዎች እንዯሆኑ ተጠቁሟሌ፡፡
በጥናቱ ማጠቃሇያም የባህሌ ሀኪሞች ሙለ በሙለ ዕውቀት ያሊቸው ናቸው ባይባሌም
ሇከተማው ህዜብም ሆነ ሇላሊው ማህበረሰብ ከፌተኛ አገሌግልት እየሰጡ ያለ መሆኑን
ጠቁመዋሌ፡፡ በመሆኑም የባህሌ ህክምናው ከመናዊ ህክምናው ጋር ተጋግዝ መስራት ቢቻሌ
የጤና

ችግሮችን

በማቃሇሌ

ረገዴ

ከፌተኛ

አስተዋፆ

ያሇው

መሆኑን

ተገንዜበው

የሚመሇከታቸው የመንግስት አካሊት እና የማህበረሰብ አባሊት የዴርሻቸውን ሉወጡ ይገባሌ፤
እንዱሁም እውቀት እና ችልታ ሊሊቸው ባሇሙያዎች የሙያ ፌቃዴ ቢሰጣቸው የተሻሇ ይሆናሌ
የሚሌ የይሁንታ ሀሳብ አቅርበው ጥናታቸውን አጠናቀዋሌ፡፡
በምህረት ጥናት ውስጥ ጥናቱን የተሳካ ሇማዴረግ የተሇያዩ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች
ተግባራዊ ተዯርገዋሌ፤እምነት በባህሊዊ ህክምናው ሊይ ከፌተኛ አስተዋፆ ያሇው መሆኑን
ጠቁመዋሌ፡፡ ሆኖም የናሙና አመራረጥ ስሌት፣ በቂ ጽንሰ ሃሳባዊ ማስረጃዎች አሇማቅረብ እና
በትንተና ሂዯት የሚታዩ ጉዴሇቶች የጥናቱን ክፌተት የሚያሳዩ ናቸው ፡፡
የምህረት

ጥናት፤የባህሊዊ

መዴሀኒት

አገጃጀት፣

አሰጣጥና

አጠቃቀም

ትኩረት

አዴርጎ

መነሳቱ፣ ሀይማኖት እና እምነት በባህሊዊ ህክምናው ርፌ ያሇውን ተፅዕኖ መዲሰስ መቻለ
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ከእኔ ጥናት ጋር ያመሳስሇዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የምህረት ጥናት ከዕፅዋት፣ ከእንሰሳት እና
ከማዕዴናት የሚጋጁ መዴሀኒቶች ሊይ ማተኮሩ የእኔ ጥናት ዯግሞ የዕፅዋት ሀገረሰባዊ
መዴሀኒቶች ሊይ ብቻ ያተኮረ መሆኑ በተጨማሪም በምህረት ጥናት ውስጥ መንፇሳዊ ህክምና
በአንዴ ክፌሌ የተዲሰሰ መሆኑ፤ከእኔ ጥናት እንዱሇይ አዴርጎታሌ፡፡
መስፌን ፇቃዳ (2002) “የሀገረሰባዊ መዴሀኒት ቅመማና ባህሊዊ አጠቃቀም በዯብረ ማርቆስ
ከተማና አካባቢዋ” በሚሌ ርዕስ ያቀረቡት ጥናት ዋና ትኩረት በዯብረ ማርቆስ ከተማና ዘሪያዋ
የሚከናወነውን

የሀገረሰባዊ

መዴሀኒት

አገጃጀት

እና

አጠቃቀም

ምን

እንዯሚመስሌ

በመመርመር ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ፊይዲውን ገሌጾ ማሳየት ነው፡፡ የሀገረሰብ መዴሀኒቶች
አገጃጀት እና አጠቃቀም ከማህበረሰቡ እምነት እና ሌማዴ አንጻር ምን እንዯሚመስለ
መመርመር፣ የባህሌ ሀኪሞቹ የህክምና እውቀት መነሻና ተስተሊሌፍ ማሳየት እንዱሁም
የመዴሀኒቶቹ

የመቁረጫ ቀናት እና ቁሳቁሶች ትምዕርታዊ ፊይዲ መግሇጽ የሚለት ዜርዜር

የትኩረት ነጥቦቹ ናቸው፡፡ በመረጃ መሰብሰቢያዎች በኩሌ ምሌከታ፣ ቃሇ መጠይቅ እና
የጹሐፌ መጠይቅን፣ በፍቶ እና በመቅረጸ ዴምጽ በመጠቀም ከአውራ እና አጋዥ መረጃ
አቀባዮች አስፇሊጊ መረጃዎች ተሰብስበዋሌ፡፡ ከመስክ የተሰበሰቡት መረጃዎች በገሊጭ እና
ተንታኝ የአጠናን ስሌት

ቀርበዋሌ፡፡ በጥናቱም በዯብረ ማርቆስ አከባቢ ያለ ባህሊዊ ሀኪሞች

የህክምና እውቀቱን ከሀይማኖት ተቋማት ማሇትም ከቆል ትምህርት ቤት፣ ከአረብ ኢስሊሚክ
እና ከቤተሰብ እንዯሚያገኙት ጠቁመዋሌ፡፡ ሀገረሰባዊ ሀኪሞቹ ሇመዴሀኒትነት የሚያውሎቸው
ግብዓቶች ከዕፅዋት፣ ከእንሰሳት እና ከማዕዴናት እንዯሚያገኙ ገሌጸዋሌ፡፡ እነዙህ መዴሀኒቶች፤
በኦርቶድክስ ሀይማኖት፤ረቡዕ እና አርብ (በጻጉሜ) ወር ቢቆረጡ ፇዋሽነታቸው አስተማማኝ
እንዯሚሆን፤በእስሌምናው ሀይማኖት ዯግሞ በየትኛውም ጊዛና ሰዓት ቢቆረጡና ቢጋጁ
በመዴሀኒቱ ሊይ ምንም አይነት ሇውጥ እንዯማይኖረው አትተዋሌ፡፡
በጥናቱ

እንዯተገሇጸው

በሚዯረግሊቸው

የስነሌቦና

የሀገረሰባዊ
ዴጋፌ፣

መዴሀኒት
አገሌግልቱን

ተጠቃሚዎችም
ሇማግኘት

በባህሊዊ

የሚጠየቁት

ወጪ

ሀኪሞቹ
ዜቅተኛ

በመሆኑና በመዴሀኒቶቹ ፇውስ አገኛሇሁ ብሇው ማመናቸው ሀገረሰባዊ ህክምናውን ተመራጭ
ማዴረጉን ገሌጸዋሌ፡፡ ሀገረሰባዊ የህክምና ጥበብ ከመዴሀኒት ምጣኔ ጋር በተያያ በታካሚዎች
ሊይ ጉዲት እንዱዯርስ ምክንያት መሆኑን በጥናታቸው አረጋግጠዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ባህሊዊ
ሀኪሞች ከመናዊ ሀኪሞች ጋር ተቀራርበው የሚሰሩበት ሁኔታ ቢመቻች የተሻሇ እንዯሚሆን
በጥናታቸው ጠቁመዋሌ፡፡ በመስፌን ጥናት፤የጥናቱ ዋና አሊማዎች፣ ዜርዜር አሊማዎች እና
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ትንታኔዎች ተሰናስነው የቀረቡ ቢሆንም በአጠናን ዳው የሚታዩ ክፌተቶች አለ፡፡ ሇአብነት
ያህሌ ጥናቱ የተከተሇውን የምርምር አይነት አይገሌጽም፣ የናሙና አመራረጥ ዳው ምን
እንዯሆነ እና አውራ እና አጋዥ መረጃ አቀባዮች በምን አይነት የናሙና ዳ ተመረጡ፤
የሚለትን ጥያቄዎች አይመሌስም፡፡
የመስፌን ጥናት፤ከእኔ ጥናት ጋራ የሚመሳሰሌበት የመጀመሪያው፤በትኩረት ነጥቡ ነው፡፡
ይኸውም በሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ቅመማና አጠቃቀም ሊይ ትኩረት ማዴረጉ እና እምነት
በሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ሊይ ያሇውን ጫና ማሳየት መቻለ ከእኔ ጥናት ጋር የሚመሳሰሌባቸው
ነጥቦች ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ የመስፌን ጥናት ከዕፀዋት፣ ከእንሰሳት እና ከማዕዴናት የሚጋጁ
መዴሀኒቶችን

መዲሰሱ፤የእኔ

ጥናት

ዯግሞ

ከዕፀዋት

የሚጋጁ

ሀገረሰባዊ

መዴሀኒቶች

ተሇይተው ጥናት የተዯረገባቸው መሆኑ እንዱሁም የመስፌን ጥናት ከማህበረሰባዊና ከባህሊዊ
ጥበቡ ይሌቅ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ፊይዲው ሊይ ማተኮሩ ከእኔ ጥናት ይሇየዋሌ፡፡
ተመስገን በየነ (2003) “በባህሊዊ ህክምና በሽታን የመሇያ ዳዎች፣ የመዴሀኒት አሰጣጥ በግሼ
ወረዲ” በሚሌ ርዕስ ያቀረቡት ጥናት ዋና አሊማ በባህሊዊ ህክምና በሽታን የመሇያ ዳዎች
የመዴሀኒት ቅመማና አሰጣጥ ስሌት ምን እንዯሚመስለ ከሌምዴ፣ ከእምነት እና ከባህሌ አኳያ
መመርመር ሲሆን የሀገረሰብ ህክምና ጥበብ መተሊሇፉያ መንገድችን ማሳወቅ፣ በሀገረሰብ
ህክምና ሇመዴሀኒት አገሌግልት የሚውለ ግብዓቶችን መሇየት እና ሇግብዓቶቹ መሰብሰቢያና
መቀመሚያ የሚያገሇግለ ቁሳቁሶችና ቀናት ትዕምርታዊ ፊይዲ መግሇጽ የሚለ ተጨማሪ
ነጥቦችን ተመሌክተዋሌ፡፡ በመረጃ ስብሰባ ወቅትም በቃሇ መጠይቅ፣ በምሌከታ እና በቡዴን
ተኮር ውይይት ከአውራ እና አጋዥ መረጃ አቀባዮች ከባህሊዊ ሀኪሞች፣ ከሀገር ሽማግላዎች፣
ከመናዊ

ሀኪሞች

እና

ከባህሊዊ

ታካሚዎች

አስፇሊጊ

መረጃዎችን

ሰብስበዋሌ፡፡

ጥናቱ

በተካሄዯበት ግሼ ወረዲ ሀገረሰባዊ ሀኪሞች በእይታዊ፣ ክሉኒካዊ፣ ባልጂካዊ እና በመጠየቅ
እንዱሁም ማህበራዊ ሁኔታቸውን በማጤን በሽታዎችን እንዯሚሇዩ አመሊክተዋሌ፡፡ ሀገረሰባዊ
ሀኪሞቹ ሇመዴሀኒትነት የሚጠቀሟቸው ግብዓቶች በአብዚኛው ዕፅዋት ሲሆኑ ከእንሰሳት እና
ከማዕዴናት የሚገኙ ግብዓቶችም ተጨማሪ እንዯሆኑ ገሌጸዋሌ፡፡
በግሼ

ወረዲ

የሚገኙ

ሀገረሰባዊ

ሇታካሚዎችም በዜቅተኛ ወጪ

ሀኪሞች

ከእምነት

ተቋም

የወጡ

መሆናቸውን

እና

አካሊዊ እና ስነ ሌቦናዊ ዴጋፌ ማዴረጋቸው የህክምና

አገሌግልቱን ተመራጭ እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡ ይሁን አንጂ

የባህሌ ህክምናው ከመጠን እና

ተያያዥ ችግሮች የተነሳ በታካሚዎች ሊይ ጉዲት እንዯሚዯርስ አመሊክተዋሌ፡፡ በመጨረሻም
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ባህሊዊ ህክምናውን አስተማማኝ ሇማዴረግ መናዊ ሀኪሞች እና ባህሊዊ ሀኪሞች ተቀራርበው
ቢወያዩ እና በአብሮነት ቢሰሩ የተሻሇ እንዯሚሆን ጠቁመው አሌፇዋሌ፡፡ የተመሰገን ጥናት
እስካሁን ከቀረቡት ጥናቶች ሇየት የሚያዯርገው እና እንዯ ጠንካራ ጎን ሉወሰዴ የሚገባው
የባህሌ ሀኪሞችን የምርመራ ዳ እና አተገባበር ሳይንስ ከዯረሰበት የምርመራ ዳ ጋር
በማያያዜ ሇመጠቆም መሞከሩ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሇጥናቱ ማስኬጃነት የተጠቀማቸውን ጽንሰ
ሃሳባዊ ብያኔዎች በንዴፇ ሀሳብነት ማቅረቡ የጥናቱን ክፌተት የሚያሳይ ነው፡፡
የተመስገን ጥናት ከአኔ ጥናት ጋር የሚያመሳስሇው ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ሊይ ትኩረት
ማዴረጉ ነው፡፡ ነገር ግን በተመስገን ጥናት ውስጥ ከዕፅዋት፣ ከእንሰሳት እና ከማዕዴናት
የሚጋጁ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ሊይ ትኩረቱን በማዴረግ የክርስትናውን ሀይማኖት ይሌቁንም
በኦርቶድክስ ሀይማኖት ሊይ ያተከረ መሆኑ፤የእኔ ጥናት ዯግሞ ከዕፅዋት የሚጋጁ ሀገረሰባዊ
መዴሀኒቶች ሊይ ማተኮሩ እና በእስሌምናውም ሆነ በክርስትናው ያለ የባህሌ ሀኪሞችና
ታካሚዎች የጥናቱ ታሊሚዎች መሆናቸው፤ከተመስገን ጥናት የሚሇይበት መሰረታዊ ነጥብ
ነው፡፡ ከዙህም በተጨማሪ ተመስገን ጥናቱን ያካሄዯበት አካባቢ የአየር ጸባይ ዯጋማ ሲሆን የእኔ
ጥናት የሚካሄዯው ቆሊማ በሆነችው ሸዋሮቢት ከተማ እና ዘሪያዋ ሊይ መሆኑ ላሊው ሇጥናቱ
ሌዩነት ማሳያ ነው፡፡
ዯነቁ አበረ (2003) “የሀገረሰባዊ መዴሀኒት አገጃጀትና አሰጣጥ በወሊይታ ሶድና አካባቢዋ”
በሚሌ ርዕስ የቀረበው ጥናት ትኩረት በወሊይታ ከተማና አካባቢዋ የሚከናወነውን የሀገረሰባዊ
መዴሀኒት አገጃጀት እና አሰጣጥ በመመርመር ሀገረሰባዊ ሌማደን ገሌጸ ማሳየት ሲሆን
በጥናቱም የመዴኃኒቶቹ አገጃጀትና የአሰጣጥ ሂዯት ምን ይመስሊሌ? በአካባቢው የሚገኙ
መዴኃኒቶች ከምን ከምን ይቀመማለ? እንዱሁም በአካባቢው የሚገኙ የባህሊዊ መዴኃኒት
ሀኪሞች እምነት እና አመሇካከት ምንዴነው? የሚለ መሰረታዊ ጥያቄዎች በማንሳት ጥናቱ
ተካሂዶሌ፡፡
አጥኝው ጥናቱ ይዞቸው የተነሳቸውን አሊማዎች ከግብ ሇማዴረስ በቃሇ መጠይቅ እና
በምሌከታ አስፇሊጊ መረጃዎችን ሰብስበዋሌ፡፡ በመሆኑም በወሊይታ ሶድ የሚገኙ ሀገረሰባዊ
ሀኪሞች መዴሀኒቶቹን የሚቀምሙባቸው ቀናት ረቡዕ፣ አርብ እና እሁዴ መሆናቸውን
በመግሇጽ ያሊቸውን ትዕምርታዊ ፊይዲ ከማህበረሰቡ ሌምዴና እምነት ጋር አያይው ገሌጸዋሌ፡
፡ ባህሊዊ ሀኪሞቹም ሇመዴሀኒትነት የሚጠቀሟቸው ግብዓቶች በአብዚኛው ከዕፅዋት የሚገኙ
መሆናቸውንም ጠቁመዋሌ፡፡ ጥናቱ በተካሄዯበት አካባቢ የሚገኙ ባህሊዊ ሀኪሞች የህክምና
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እውቀቱን ያገኙት ከቤተሰብ ከአባት፣ ከአያት፣ ከቅርብና ከእሩቅ መድች እንዱሁም በተሇያዩ
አጋጣሚዎች ሇህክምና በሄደባቸው ሀገረሰባዊ ሀኪሞች በሚሰሟቸው መረጃዎች እንዯሆነ
አትተዋሌ፡፡ በመጨረሻም በሀገረሰባዊ ሀኪሞች እና መዴሀኒቶች ሊይ ከመንግስት አካሊት በኩሌ
የሚታይ ክፌተት መኖሩን ጠቁመው ባህሌና ቱሪዜም እንዱሁ የቅርስ ጥበቃ ማህበር ትኩረት
ሰጥቶ ከመናዊ ሀኪሞች ጋር በማቀራረብ ቃሊዊ የሆነውን የህክምና ጥበብ በምስሌና በዴምጽ
ተመዜግበው ቢቀመጡ የተሻሇ እንዯሚሆን ጠቁመዋሌ፡፡
በዯነቁ ጥናት ግሌጽ እና ተገቢ የሆኑ አብይ እና ዜርዜር አሊማዎች እንዱሁም የምርምር
ጥያቄዎችን በማቅረብ ጥናቱን የተሳካ በማዴረግ የሚታዩ ጠንካራ ጎኖች ቢኖሩም በጥናቱ ሂዯት
የአዯረጃጀት፣ የትንታኔ አካሄዴ እና ላልች ሰዋሰው ችግሮች (የፉዯሊት፣የቃሊት፣አ/ነገር)
ግዴፇቶች መጉሊት የጥናቱን ክፌተት የሚያሳይ ነው፡፡
የዯነቁ ጥናት የትኩረት ነጥብ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች አገጃጀት እና አሰጣጥ ሊይ መሆኑ ከእኔ
ጥናት ጋር የሚያመሳስሇው ቢሆንም በእኔ ጥናት ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒት ዋና ትኩረት
መሆኑ፣ የዯነቁ ጥናት ከዕፅዋት፣ ከእንሰሳት እና ከማዕዴናት የሚገኙ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች
ሊይ ትኩረት ማዴረጉ፣ እንዱሁም ሀገረሰባዊ ሀኪሞች እና መዴሀኒቶች ከእምነት ጋራ ያሊቸው
ቁርኝት አሇመዲሰሱ፤ከእኔ ጥናት የሚሇዩት ነጥቦች ናቸው፡፡ በእኔ ጥናት ውስጥ እንዯ እምነት
ስርዓቱ ሀገረሰባዊ ሀኪሞቹ ምን ያዯርጋለ፣ መዴሀኒቶቹ ከሚሰበሰቡባቸው ሰዓትና ቀናት
አንጻር ያሊቸው ትዕምርት ምንዴነው የሚለት ነጥቦች ተዲሰዋሌ፡፡
ትዕግስት ምህረት (2008) ”ሀገረሰባዊ የእንሰሳት በሽታ መሇያ ዳዎች የመዴሀኒት አገጃጀት
እና አሰጣጥ በይሌማ ዳንሳ ወረዲ” በሚሌ ርዕስ ያቀረበችው ጥናት ዋና አሊማ በምዕራብ ጎጃም
ዝን በይሌማ እና ዳንሳ ወረዲ የሚከናወን ሀገረሰባዊ የእንሰሳት መዴሀኒት አገጃጀት እና
አጠቃቀም ምን እንዯሚመስሌ መመርመር ነው፡፡ ሀገረሰባዊ የእንሰሳት በሽታ መሇያ ዳዎችን
መግሇጽ፣ ሇሀገረሰባዊ የእንሰሳት መዴሀኒት ቅመማ የሚውለ ዕፅዋቶችን አሰባሰብ ስርዓት
መግሇጽ፣ የመዴሀኒቶቹን ቅመማና አሰጣጥ ሂዯቶች መሇየት እንዱሁም ሀገረሰባዊ የእንሰሳት
ህክምና ባሇሙያዎች እውቀት ሇመዲና ተስተሊሌፍ መቃኘት የሚለ ዜርዜር አሊማዎች አለት፡፡
ሇጥናቱ አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎች ከቀዲማይ የመረጃ ምንጮች በምሌከታና በቃሇመጠይቅ፤
ከካሌዓይ የመረጃ ምንጮች ዯግሞ በማስታወሻ እና በፍቶግራፌ ተሰብስበዋሌ፡፡ በዙህ መሰረት
በጥናቱ በምዕራብ ጎጃም ዝን በይሌማና ዳንሳ ወረዲ የሚገኙ ሀገረሰባዊ የእንሰሳት መዴሀኒት
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ባሇሙያዎች በክሉኒካዊና ስነ ህይወታዊ የመሇያ ዳዎች እንዯሚሇዩ፤በአብዚኛው እይታዊ
በሽታን

የመሇያ

ዳ

እንዯሚጠቀሙ

ተጠቁሟሌ፡፡

ሇሀገረሰባዊ

የእንሰሳት

መዴሀኒት

መቀመሚያ የሚውለ ግብዓቶችም ከዕፅዋት፣ ከእንሰሳት እና ከማዕዴናት የሚገኙ መሆናቸው
ተገሌጧሌ፡፡ እነዙህ ግብዓቶች ከጻጉሜ አንዴ እስከ ህዲር አስራ ሁሇት ወር የሚመረጡ
መሆናቸው ተጠቁሟሌ፡፡ የእነዙህ ወራት መመረጥ ምክንያትም ጻጉሜ አምስት እና ስዴሰት
ቀኖች

መንግስተ

ሰማያት

ተከፌታ

ስሇምትውሌ

እና

ዕፅዋት፤በእነዙህ

ወራት

በብዚት

የሚገኙበትና የሚበቅለበት በመሆኑ የሚፇሌጉት የዕፅዋት ክፌሌ ሳይጓዯሌ ማግኘት ስሇሚቻሌ
እንዯሆነ

ተገሌጧሌ፡፡

በይሌማ

ዳንሳ

ወረዲ

የሚገኙ

ሀገረሰባዊ

የእንሰሳት

መዴሀኒት

ባሇሙያዎች ጥበቡን የሚቀስሙት ከአብነት ትምህርት ቤት ጋር እጅጉን የተቆራኘ መሆኑን
አስረዴተዋሌ፡፡ በመጨረሻም የወረዲው የባህሌና ቱሪዜም ቢሮ ሀገረሰባዊ የእንሰሳት መዴሀኒት
ባሇሙያዎች ጋር ውይይት ቢያዯርግ እና እውቅና ቢሰጣቸው፣ መናዊ የእንሰሳት ህክምና
ባሇሙያዎች ከሀገረሰባዊ የእንሰሳት መዴሀኒት ባሇሙያዎች ጋር ተቀራርበው የሚሰሩበት
ሁኔታ ቢመቻች መሌካም መሆኑን ጠቁመው አሌፇዋሌ፡፡
የትግዕስት ጥናት ጠንካራ ጎን አሊማዎቹን እና የምርምር ጥያቄዎቹን ግሌፅ አዴርጎ ከመነሳት
እና ጥናቱን ከግብ በማዴረስ ተገቢ እና አስፇሊጊ የሆኑ መረጃ መሰበሰቢያ መሳሪያዎችን
ተግባራዊ መዯረጉ፣ በጽንሰ ሃሳብ እና ንዴፇ ሃሳብ አዯረጃጀት እና አቀራረብ እንዱሁም
አጠቃቀመ ሂዯት፤ጠንካራ እና የተዯራጀ ትንተና በማቅረብ፤በአጠቃሊይ በይሌማና ዳንሳ ወረዲ
የሚከናወነውን ሀገረሰባዊ የእንሰሳት ህክምና እውቀት በማሳየት፤አዱስ የጥናት አቅጣጫ ይዝ
በመምጣት ረገዴ የሚታይ ጠንካራ ጎን ቢኖርም መረጃ አቀባዮች የተመረጡበት የናሙና
አመራረጥ ስሌት አሇመግሇጽ፤እንዳት፣ ሇምን አሊማ ተመረጡ የሚሇውን ጥያቄ አሇመመሇሱ
የጥናቱን ክፌተት የሚያሳይ ነው፡፡
የትዕግስት ጥናት ከእኔ ጥናት ጋር የሚያመሳስሇው ሁሇታችንም ጥናት የምናዯርግበት ርዕሰ
ጉዲይ ሀገረሰባዊ መዴሀኒት መሆኑ ሲሆን፤የትዕግስት ጥናት ትኩረት ሀገረሰባዊ የእንሰሳት
ህክምና ሲሆን የእኔ ጥናት ትኩረት የሚያዯርገው ሇሰው የሚጋጁ ሀገረሰባዊ የዕፅዋት
መዴሀኒቶች ሊይ መሆኑ ከእኔ ጥናት በእጅጉ ይሇየዋሌ፡፡
ፌቅርተ ማቴዎስ (2009) “ከዕፀዋት የሚገኙ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ዕውቀት፣ አገጃጀት እና
አሰጣጥ በከምባታ ብሔረሰብ” በሚሌ ርዕስ የቀረበው ጥናት ዋና አሊማ የከምባታ ብሔረሰብ
የሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ዕውቀት፣ አገጃጀት እና አሰጣጥ በመመርመር ባህሊዊ ሌማደን ገሌጾ
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ማሳየት ነው፡፡ በከንባታ ማህበረሰብ የሚገኙ ሀገረሰባዊ ሀኪሞች የህክምና ዕውቀት መፇተሸ፣
የሀገረሰባዊ

መዴሀኒቶችን

ምስጢራዊነት

መሇየት፣

አገጃጀት

እና

አቀማመም

ስርዓቱን

መመርመር እንዱሁም ትዕምርቶችን መተርጎም የሚለትም የጥናቱ ትኩረቶች ናቸው፡፡
አጥኝዋ ሇጥናቱ አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችን በቃሇ መጠይቅ እና በጽሞናዊ ምሌከታ ከተሇያዩ
አካሊት ሰብስበዋሌ፡፡
በከንባታ ማህበረሰብ ውስጥ የሚገኙ ሀገረሰባዊ ሀኪሞች በሽታን በእይታ፣ በመነካካት እና
የታካሚውን የህመም ሁኔታ በመጠየቅ የበሽታውን አይነት መሇየት እንዯሚችለ በጥናቱ
ተጠቁሟሌ፡፡

ሀገረሰባዊ

የዕፅዋት

መዴሀኒቶች

እንዯሚበቅለበት

ቦታና

እንዯባሇሙያዎቹ

ዕውቀት ሇዕፆቹ መገኛ ያሊቸው አመሇካከት የተሇያየ እንዯሆነ በጥናቱ ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም
በከንባታ ማህበረሰብ ውስጥ የሚገኙ ሀገረሰባዊ ሀኪሞች ሇመዴሀኒትነት የሚጠቀሟቸውን ዕፆች
ከወንዜ ዲር፣ ከተራራ እና አካባቢውን በመዋወር እንዯሚያጋጁ ተገሌጧሌ፡፡ ዕፆቹ ከተገኙ
በኋሊም እንዯበሽታው አይነትና አንዯ ባሇሙያዎቹ ዕውቀት ከዕፅዋት ቀንበጥ፣ ከአበባው፣
ከግንደ፣ ከቅርፉት እንዱሁም ከስሩ ሉቀምሙ እንዯሚችለ ተጠቁሟሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የአካባቢው ማህበረሰብ ቀናቶችን እርጥብ እና ዯረቅ ቀናት በሚሌ እንዯሚከፌሊቸው
አስረዴተዋሌ፡፡ ረቡዕ፣ አርብና እሁዴ እርጥብ ቀናት ሲባለ ሀሙስ፣ ማክሰኞ እና ቅዲሜ ዯግሞ
ዯረቅ

ቀናት

በሚሌ

እንዯሚታወቁ

ተገሌጧሌ፡፡

በመሆኑም

በዯረቅ

ቀናት

የሚሰበሰቡ

መዴሀኒቶች አይሰምሩም ተብል ስሇሚታመንባቸው በእርጥብ ቀናት ተሰብስበው እንዯሚጋጁ
ተጠቁሟሌ፡፡ ባጠቃሊይ በከምባታ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ባህሊዊ ሀኪሞች በብዚት ዕፅዋትን
ጥቅም ሊይ እንዯሚያውለ ተጠቁሟሌ፡፡
በመጨረሻም በሀገረሰባዊ ሀኪሞች እና በመናዊ ሀኪሞች መካከሌ ያሇው አመሇካከት ሌዩነት
ሇመቀየር እና በጋራ ተቀራርበው መነጋገር እንዱችለ የተሻሇ ስራ በመስራት ማህበረሰቡን
ማገሌገሌ ቢችለ፣ የሚመሇከተው አካሌ በከምባታ ብሄረሰብ የሚገኙ የሀገረሰባዊ ሀኪሞችን
ስሌጠና በመስጠት የህክምና አገሌግልቱን የተሻሇ ከማዴረጉም በሊይ በመዴሀኒት ምጣኔ እና
አጠቃቀም ችግር ምክንያት የሚዯርሰውን ጉዲት መቀነስ ቢቻሌ፣ ቃሊዊ የሆነውን የህክምና
እውቀት በምስሌ፣ በዴምጽ እና በፍቶግራፌ የተዯገፇ ማስረጃ በማጠናቀር እንዱቀመጡ ቢዯረግ
የተሻሇ እንዯሚሆን በመጠቆም ጥናቱ ተጠናቋሌ፡፡
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ይህ

ጥናት

በመረጃ

መሰብሰቢያ

ዳዎቹ፣

በናሙና

አመራረጥ

ስሌት፣

በትንታኔ

እና

በአዯረጃጀት የሚታዩ ጠንካራ ጎኖች ቢኖሩም ንዴፇ ሃሳብን በትንታኔ ውስጥ በማሳየት ረገዴ
ክፌተት ይታያሌ፡፡ ሇአብነት ያህሌ በምዕራፌ ሁሇት ሊይ የቀረበው Medical Ecology Theory
በጥናቱ ጥቅም ሊይ እንዯሚውሌ የተገሇጸ ቢሆንም በትንታኔው ውስጥ ንዴፇ ሃሳቡ ያበረከተው
አስተዋፅዖ ጎሌቶ አይታይም፡፡
የፌቅርተ ጥናት በከንባታ ማህበረሰብ ሊይ ያተኮረ ሲሆን የእኔ ጥናት በአማራ ክሌሌ ሰሜን ሸዋ
ዝን ሸዋሮቢት ከተማ እና አካባቢዋ ሊይ ያተኮረ መሆኑ፤የጥናት አካባቢ ምርጫ የእኔን ጥናት
ከፌቅርተ ጥናት ይሇየዋሌ፡፡ ሆኖም የሁሇታችንም የጥናት ትኩረት ሀገር በቀሌ ህክምና ሊይ
መሆኑ በተሇይ የሁሇታችንም ጥናት ከዕፅዋት የሚጋጁ መዴሀኒቶች ሊይ ትኩረት ያዯረገ
መሆኑ የእኔ ጥናት ከፌቅርተ ጥናት ጋር የሚመሳሰሌበት ነው፡፡
ከአማርኛ ቋንቋ፣ ሥነ ጽሐፌና ፍክልር ትምህርት ክፌሌ ውጪ የተካሄደ የሀገረሰባዊ ህክምና
ጥናቶች ትኩረትና ይት እንዯየሙያ መስካቸው፤የጥናታቸው ርዕሰ ጉዲይና ጭብጥ የተሇያዩ
ናቸው። እነዙህ ጥናቶች እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡3
2.3.2. በስነ-ሰብዕ ትምህርት ክፌሌ በሀገር ውስጥ እና በውጪ የተካሄደ ጥናታዊ ጽሐፍች
Young Allan (1970) “Medical Beliefs and practices of Begamder Amhara” በሚሌ
ርዕስ ልሳንጀሇስ ፔንሰሌቪያ ዩኒቨርሲቲ በአንትሮፓዎልጂ ትምህርት ክፌሌ ሇድክትሬት ዱግሪ
ማሟያ ያቀረቡት ጥናት ሲሆን የጥናቱ ትኩረት የአማራውን ብሔረሰብ፤በይበሌጥም የጎንዯርን
ባህሊዊ መዴሀኒት በመመርመር ማህበረሰቡ በባህሊዊ መንገዴ እና በአምሌኮታዊ ስርዓት
አማካኝነት

ተፇጥሯዊና

መሇኮታዊ

በሽታዎችን

እንዳት

እንዯሚከሊከለ፣

የበሽታዎቹን

መንስኤዎች፣ የባህሌ ሀኪሞች እና የህክምናቸውን አከዋወን ምን እንዯሚመስሌ ማሳየት ነው፡፡
በዙህ መሰረት በጥናቱ የጎንዯር ማህበረሰብን

የባህሌ ሀኪሞች አሇማዊ እና መንፇሳዊ ሀኪሞች

በሚሌ ምዴብ ከፌሇዋሌ፡፡ አሇማዊ ሀኪሞች፤የዕፅ መዴሀኒት አዋቂዎች ወጌሻዎች፣ አዋሊጆች፣
እንዱሁም መንፇሳዊ ወይም አምሌኮታዊ የሚባለት አስማተኞች፣ ዯብተራዎች፣ ጠንቋዮች እና
ሼኮች

እንዯሆኑ

ያስረዲለ፡፡

ሆኖም

በመንፇሳዊ

የህክምና

ባሇሙያዎች

ስር

የተረሩት

የአውቀት ምንጫቸው አሌያም ሀይማኖታዊ ሽፊናቸውን ብቻ ግንዚቤ ውስጥ በማስገባት
3

በዙህ ጥናት ዲሰሳ የተዯረገባቸው የሁሇተኛ ዱግሪ ጥናታዊ ጹሐፍች፤አሁን የአማርኛ ቋንቋ፣ሥነ ጹሐፌና
ፍክልር ት/ክፌሌ የሚሌ መጠሪያ የያው፤በቀዴሞ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነ ጹሐፌ ት/ክፌሌ የተሰሩ
መሆናቸውን ሌብ ይሎሌ፡፡
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የተመዯቡ እንጂ ያሊቸው እውቀት፤መንፇሳዊ፣ አሇማዊ ወይንስ ቅሌቅሌ? የሚሇው ጥያቄ
በሚገባ የተፇተሸ አሇመሆኑ የጥናቱን ክፌትት የሚያሳይ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የቤጌምዴር
(የጎንዯር) ማህበረሰብ አሇማዊ እና መንፇሳዊ ስርዓት እና ሌማዴ ያሊቸው የባህሌ ህክምና
ጥበብን በማስተዋወቅ እና የባህሌ ህክምና ምዴብ ማሳየት መቻሊቸው ሇመስኩ ቀሊሌ የማይባሌ
አስተዋጽዖ አበርክተዋሌ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ ማህበረሰቡ ስሇባህሊዊ መዴሀኒቶች ያሇው
አመሇካከትና እምነት ምን እንዯሆነ ዲሰሳ አዴርገዋሌ፡፡4
Mirgissa Kaba (1993) “Indigenous Medicical Beliefs and Practices among the
Illubabor oromo” በሚሌ ርዕስ ሇአንትሮፓልጂ ት/ክፌሌ ሇኤም.ኤ.ዱግሪ ማሟያ ያቀረቡት
ጥናታዊ ፁሁፌ ዋና አሊማ በኢለባቡር የሚከናወነውን ሀገረሰባዊ ህክምና

ከማህበረሰቡ እምነት

አንጻር መፇተሽ ነው፡፡ ይህ ጥናት በአይነታዊ እና በመጠናዊ የአጠናን ዳ፤ከባህሌ ሀክምና
ባሇሙያዎች፣ ከባህሌ መዴሀኒት ተጠቃሚዎች እንዱሁም በአካባቢው ካለ

የእስሌምና እምነት

ተከታዮች በመዯበኛ እና ኢ መዯበኛ ቃሇ መጠይቅ እንዱሁም በጹሐፌ መጠይቅ አስፇሊጊ
መረጃዎችን የሰበሰቡ ሲሆን የመዴሀኒት አቀማመም እና አሰጣጥ ስርዓቱን በተመሇከተ ምሌከታ
በማዴረግ እንዱሁም በሰነዴ ፌተሻ መረጃዎችን አሟሌተዋሌ፡፡ በመሆኑም በጥናቱ መሰረት
በአካባቢው ያለ የሀገረሰባዊ ህክምና ባሇሙያዎች ስሇሚፇውሷቸው በሽታዎች መንስኤ እና
ስሇ መዴሀኒቶች አቀማመም እና አሰጣጥ ያሊቸው እውቀት ተመሳሳይ መሆኑን ተገሌጧሌ፡፡
በዙህ መሰረት ሇሀገረሰባዊ መዴሀኒት ግብዓት ሆነው የሚያገሇግለት ከዕፅዋት፣ ከእንሰሳት እና
ከማዕዴናት የሚገኙ ግብዓቶች እንዯሆኑ ያስረዲሌ፡፡ ከዙህ ጋር ተያይዝም የሀገረሰባዊ ህክምና
ባሇሙያዎች መንፇሳዊ እና አሇማዊ

በመባሌ በሁሇት ይከፇሊለ፡፡ በመሇኮታዊ ሀይሌ በመታገዜ

ህመምተኞችን ሇመፇወስ ጫት በመቃም፣ ደዓ (Duai) በማዴረግ እና በጸልት በሽተኞችን
እንዯሚፇውሱ

ይገሌጻለ፡፡

በላሊ

በኩሌ

አሇማዊ

የሀገረሰባዊ

መዴሀኒት

ባሇሙያዎች

ከአካባቢያቸው በሚያገኟቸው ዕፅዋት፣ እንሰሳት እና ማዕዴናትን በመጠቀም ሇታማሚዎች
ፇውስ እንዯሚሰጡ ያስረዲለ፡፡ በአጠቃሊይ አሇማዊም ሆኑ መንፇሳዊ መዴሀኒተኞች ይህንን
እውቀት የሚያገኙት ራቢ (Rabby) ከሚባሌ ሀገረሰባዊ የእምነት ስርዓት መሆኑን ያሰረዲለ፡፡
የMirgissa ጥናት ከላልች በመሰኩ ከተዯረጉ ጥናቶች የሚሇየው በእስሌምናው እምነት ሊይ
ትኩረት ያዯረገ መሆኑ፣ እምነታዊ እና ሌማዲዊ ክንውኖች ሊይ ትኩረት አዴርጎ የተጠና
መሆኑ ነው፡፡ የሚርጊሳን

ጥናት ከእኔ ጥናት

4

የሚያመሳስሇው፤አሇማዊ

ህክምና

ተብል

በአንትሮፓልጂ ት/ክፌሌ ከተጠኑ ጥናታዊ ጹሐፍች መካከሌ በ Young Allan የቀረበው ጥናት፤ የአጠናን ስነ
ዳው ያሌተገሇጸ በመሆኑ በዙህ ጥናት ቅኝት፤ የጥናቱ የአጠናን ዳ አሌቀረበም፡፡
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በተከፇሇው የህክምና አይነት ውስጥ ዕፅዋትን በግብዓትነት ተጠቅመው መዴሀኒት የሚያጋጁ
መሆኑ በተወሰነ ዯረጃ ከእኔ ጥናት ጋር የሚያመሳስሇው ቢሆንም በተሇየ መንፇሳዊ ሀይሌ
አጋዥነት መዴሀኒቶችን የሚያጋጁ መሆናቸው ከእኔ ጥናት ይሇየዋሌ፡፡
Abraraw Tesefay (1998) “Traditional medicine in an Urban Center Belief and
practices (the case of Dessie town northen Ethiopia” በሚሌ ርዕስ ሇአንትፓልጂ
ት/ክፌሌ

ሇኤም.ኤ ዱግሪ ያቀረቡት ጥናት ትከረት የዯሴ አካባቢ ማህበረሰብ የጤና ችግሮች

ሲያጋጥሙት የሚወስዲቸው መፌትሔዎች እና ሇሀገረሰባዊ ሀኪሞች ያሊቸውን አመሇካከት
ሇይቶ ማሳየት ነው፡፡ የባህሌ ሀኪሞች በማህበረሰቡ ውስጥ ያሊቸው ሚና፣ ህመምተኞችን
የሚፇወሱበትን ዳ መሇየት ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ሇመናዊው ህክምና ያሇውን ፊይዲ
መግሇጽ

ተጨማሪ

ትኩረቶች

ናቸው፡፡

በመሆኑም

እነዙህን

አሊማዎች

ከግብ

ሇማዴረስ

በአይነታዊ እና በመጠናዊ የአጠናን ስሌት፤ከባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች፣ ከባህሌ መዴሀኒት
ተጠቃሚዎች፣ ከመናዊ ሀኪሞች እና ከአካባቢው ነዋሪዎች በመዯበኛ እና ኢ መዯበኛ ቃሇ
መጠይቅ እንዱሁም በጹሐፌ መጠይቅ መረጃዎች ተሰብስበዋሌ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ የባህሌ
ህክምና ባሇሙያዎቹን የመዴሀኒት አቀማመም እና አሰጣጥ ሂዯቱን ምሌከታ በማዴረግ የመስክ
መረጃ ስብሰባ ተካሂዶሌ፡፡ በተጨማሪም በሰነዴ ፌተሻ ተጨማሪ መረጃዎችን ሰብስበዋሌ፡፡ በዙህ
መሰረት ጥናቱ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች መናዊ ህክምና በሚሰጥባቸው የከተማ አካባቢዎችም
በስፊት አገሌግልት ሊይ እንዯሚውለ አረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም ሀገረሰባዊ ሀኪሞች በመናዊ
አኗኗር ውስጥ ያሇውን የማህበረሰብ ክፌሌ የአገሌግልት ሽፊን አንዯሚሰጡ ተመሌክቷሌ፡፡
ባህሊዊ ህክምናው ከመናዊ ህክምናው ይሌቅ ተመራጭ እንዱሆን ያዯረጉት የታካሚዎችን
የኢኮኖሚ አቅም ያገናበ መሆኑ፣ መንፇሳዊ፣ መሇኮታዊ እና አሇማዊ ህክምናውን በአንዴነት
የያ መሆኑ፤በባህሌ ሀኪሞች እና በመሇኮታዊ ሀይሌ ተዓምር እዴናሇሁ የሚሌ እምነት
ማሳዯር መቻለ

እንዯሆነ ያስረዲለ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ ባህሊዊ ህክምናው ከመሇኮታዊ ሀይሌ

ጋር የተያያ መሆኑ ተገሌጧሌ፡፡ ስሇሆነም በመናዊው ህክምና መፌትሄ ያሌተገኘሊቸው
በሽታዎች

(ስኳር፣ሳንባ ምች፣ጨብጥ፣ችፋ) እና ላልችም በባህሊዊ ህክምናው የሚፇወሱ

መሆናቸውን አመሊክቷሌ፡፡ ከዙህ አንጻር በአካባቢው ማህበረሰብ ንዴ ከመናዊው ህክምና
ይሌቅ ባህሊዊ የህክምና አገሌግልቱ ከፌተኛ ሽፊን ያሇው መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ የአብራራው
ጥናት

ሀገረሰባዊ

የዕፅ

መዴሀኒት

ህክምና

ሊይ

የተዯረገ

መሆኑ

ከእኔ

ጥናት

ጋር

የሚያመሳስሇው መሰረታዊ ነጥብ ነው፡፡ ይህ ጥናት የዯሴ አካባቢ ማህበረሰብን የህክምና
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አውቀት ማሳየቱ፣ የማህበረሰቡን የባህሌ ህክምና ሌማዴ እና አመሇካከት መፇተሽ መቻለ፤ከእኔ
ጥናትም ሆነ ከላልች ጥናቶች የሚሇይበት ነው፡፡
2.3.3. በሥነ ህብረተሰብ (Sociology) ትምህርት ክፌሌ የቀረበ ጥናት
Yared Paulos (2004) “Beliefs and Practices of Traditional Medicine among
Women in Reproductive Health care; A study in Damot Woreda,Wolayta Zone”
በሚሌ ርዕስ

ሇሶሲዎልጂ ት/ክፌሌ ሇሁሇተኛ ዱግሪ ማሟያ

ባቀረቡት ጥናት

በሴቶች በስነ

ተዋሌድ ጤና ከወሉዴ በፉት፣ በወሉዴ ጊዛ እና ከወሉዴ በኋሊ ያሇውን የሀገረሰባዊ መዴሀኒት
አጠቃቀም በሚመሇከት ሰፊ ያሇ ጥናት አዴርገዋሌ፡፡ ይህ ጥናት አይነታዊ የአጠናን ዳን
የተከተሇ ሲሆን በዝኑ ካለ ሀያ ሁሇት (22) ቀበላዎች ውስጥ ስዴስት (6) ቀበላዎችን
በመምረጥ፤ሰሊሳ አራት (34) ያገቡ፣ ሰሊሳ (30) ያሊገቡ ሴቶችን እንዱሁም አስራ ስዴስት (16)
የባህሌ መዴሀኒት ቀማሚዎችን ቃሇ መጠይቅ በማዴረግ ጥናቱን አካሂዯዋሌ፡፡ በዙህ መሰረት
ሴቶች፤በሶስቱም ዯረጃዎች ማሇትም በቅዴመ ወሉዴ፣ በወሉዴ ጊዛ እና በዴህረ ወሉዴ ጊዛ
የሚገጥማቸውን የጤና ችግር ሇመከሊከሌ ሀገረሰባዊ መዴሀኒት በስፊት አገሌግልት ሊይ
እንዯሚያውለት ይገሌጻለ፡፡ በጥናቱም በወሊይታ ማህበረሰብ በቅዴመ ወሉዴ እንክብካቤ

እና

በወሉዴ ጊዛ የአባሊር በሽታን ሇመከሊከሌ ሀገረሰባዊ ህክምናው በስፊት አንዯሚሰጥ ገሌጸዋሌ፡፡
ይሁን እንጂ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች የዴህረ ወሉዱ እና የወሉዴ ቁጥጥር አገሌግልት ሇማግኘት
መዋሊቸው ጠቃሚ አሇመሆኑንም በጥናታቸው አስረዴተዋሌ፡፡ ባጠቃሊይ ጥናቱ በተዯረገበት
ወሊይታ ዝን የሀገረሰባዊ መዴሀኒት እውቀት በቃሌ የሚገኝ እንጂ ከመሇኮታዊ ሀይሌ የሚሰጥ
አሇመሆኑን ጭምር ገሌጸዋሌ፡፡
ይህ ጥናት በሲሶልጂ ትምህርት ክፌሌ የተጠና ጥናት በመሆኑ ከሀገር በቀሌ እውቀቱ ይሌቅ
ማህበረሰባዊ ግንባታው ሊይ የሚያተኩር ነው፡፡ የጥናቱ አካሄዴ በመስኩ ተቀባይነት ያሇው
ቢሆንም

ሀገር

በቀሌ

አውቀቱን፣

ጥበቡን

እና

ተስተሊሌፍን

በትኩረት

እንዲይመሇከት፣

ከማህበረሰቡ ጥበብ፣ አውቀት እና ግንዚቤ ይሌቅ፣ የማህበረሰብ መዋቅር (Social Structure)
ሊይ እንዱያነብሌ በማዴረግ ሀገረሰባዊ የመዴሀኒት እውቀት ጥናት ሊይ ክፌተት ፇጥሯሌ፡፡
ከዙህ አንጻር የያሬዴ ጥናት መስኩ በሚፇሌገው አካሄዴ መሰረት የተቃኘ፤በማህበረሰብ ጥናት
ሊይ ትኩረት ያዯረገ በመሆኑ ሀገረሰባዊ የመዴሀኒት አገጃጀት እና አጠቃቀም በስፊት
አሇመዲሰሱ፤ከፍክልር የጥናት መስክ አንጻር ክፌተት ይታይበታሌ፡፡
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ይሁን እንጂ በተወሰነ መሌኩም ቢሆንም ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች በሴቶች ስነ ተዋሌድ ጤና
አገሌግልት ሊይ ያሊቸውን ዴርሻ መመርመር ሊይ ማተኮሩ እስካሁን ዲሰሳ ከተዯረገባቸው
ጥናቶች እና ከእኔ ጥናት ትኩረት የተሇየ ያዯርገዋሌ፡፡
2.3.4. በሀገር ውስጥ እና በውጪ ምሁራን፤በኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም እንዱሁም
በተሇያዩ የጥናት መዴረኮች ሊይ የቀረቡ ጥናታዊ ጹሐፍች
Elsabeth Dorothea (1976) “Traditional Medicine and Magic among the Amhara of
Ethiopia” በሚሌ ርዕስ ያቀረቡት ጥናት ትኩረት በአማራው ማህበረሰብ ሊይ ሲሆን ጥናቱም
በተጠኝው አካባቢ የሚገኙ የህመም መንስኤዎችን፤በወቅቶች መፇራረቅ የሚመጡ አሰከፉ
በሽታዎች እና በመናፌስት ማሇትም በእርኩስ መንፇስ (በሰይጣን) አማካኝነት የሚመጡ
በሽታዎች በሚሌ በሁሇት ወገን በመክፇሌ ተመሌክተውታሌ፡፡ በጥናቱ ሂዯትም ከተጠኝው
ማህበረሰብ፤ከተሇያዩ መረጃ ሰጪዎች፤በቃሇ መጠይቅ፣ በጹሐፌ መጠይቅ እና በምሌከታ
ሇጥናቱ አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችን ሰብስበዋሌ፡፡ በዙህ መሰረት በተሇያዩ ወቅቶች የሚከሰቱ
በሽታዎች፤የሰውን
አመሊክተዋሌ፡፡
እንዱሁም

ሌጅ

በላሊ

በሰዎች

ሇመቅጣት

በኩሌ
ሊይ

በአምሊክ

ከእርኩሳን

እርኩሳን

ቁጣ

መናፌስት

መናፌስት

የሚመጡ
የሚመጡ

በመስፇር

መሆናቸውን

ዚር፣

ጤንነትን

በጥናቱ

ጥሊወጊ፣
የሚያናጉ

አይነጥሊ
በሽታዎች

መሆናቸውን ይገሌጻለ፡፡ እነዙህ በሰይጣን ሌክፌት የሚመጡ የጤና ችግሮች በመሇኮታዊ ሀይሌ
ማሇትም በፀበሌ፣ በፀልት እና በእምነት የሚፇወሱ መሆናቸውን በጥናታቸው አረጋግጠዋሌ፡፡
ይህ ጥናት ትኩረት አዴርጎ የተነሳው መሇኮታዊ የሆነው የህመም መንስኤ እና መሇኮታዊ
ፇውስን (መንፇሳዊ ህክምና) ሊይ መሆኑ፤በቄሶች እና በሀይማኖት አባቶች መሪነት በሚዯረግ
ፀልት፣ ምሌጃና ሌመና የሚዲኑ በሽታዎች ሊይ ያተኮረ መሆኑ ከእኔ ጥናት ይሇየዋሌ፡፡
ላሊው Alemayehu Moges (1984) “Traditional Ethiopian Medicine” በሚሌ ርዕስ
ሇ8ኛው አሇም አቀፌ የኢትዮጲያ ጥናት ኮንፌረንስ ያቀረቡት ጥናት ነው፡፡ የጥናቱ ትኩረት
የኢትዮጵያን ባህሊዊ መዴሀኒቶችን ማጥናት ሲሆን የባህሊዊ መዴሀኒቶችን እውቀት ፇሊጊ
ማነው? አስተማሪውስ ማን ነው? ምን ያስተምራለ? እንዳትና መቼ ይማራለ? በሽታዎቹስ
ምን ምን ናቸው? ሇሚለት ጥያቄዎች መሌስ ሇመስጠት የሞከረ ጥናት ነው፡፡ ከተሇያዩ የመረጃ
ምንጮ በተሇያዩ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች (በቃሇ መጠይቅ፣በጹሐፌ መጠይቅ እና
በምሌከታ) እንዱሁም የተሇያዩ መንፇሳዊ መጽሀፌትን በማገሊበጥ መረጃዎቹን አዯራጅተዋሌ፡፡
በዙህ መሰረት በጥናታቸው መዯምዯሚያ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያገሇግለ ካህናት፣
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መምህራን እና ዱያቆናት እንዱሁም መሪጌቶች የባህሊዊ መዴሀኒት እውቀትን ከቤተ ክርስቲያን
መጻሕፌት እንዯሚማሩ ያስረዲለ፡፡ በመሆኑም ይህንን እውቀት ሇማግኘት እንስሳትን፣ ዕፅዋትን
እና ማዕዴናትን ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮዎች ጋር አስተሳስሮ በትኩረት ማጤን እንዯሚገባ
ገሌጸዋሌ፡፡ ይህ ጥናት ከርዕሱ ሇመረዲት እንዯሚቻሇው ብሔራዊ ጥናት ቢሆንም በጥናቱ
ሙለ ሀገሪቱን ሇማዲረስ አስቸጋሪ በመሆኑ የአንዴ ወገን ጥናት እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡ ከዙህ
አንጻር ጥናቱ፤ትኩረት እና ገዯቡን ወስኖ መነሳት አሇመቻለ የጥናቱን ዯካማ ጎን የሚያሳይ
ነው፡፡ የአሇማየሁ ጥናት በአብዚኛው የሀገረሰባዊ መዴሀኒት ታሪካዊ ገፅታውን መመርመር ሊይ
ያተኮረ ቢሆንም ከዕፅዋት የሚጋጁ መዴሀኒቶችን መፇተሽ መቻለ ከእኔ ጥናት ጋር
ያመሳስሇዋሌ፡፡
Fekadu Fulas (2001) “The Role of Indigineous Medical Plants in Ethipian Health
care” በሚሌ ርዕስ ያቀረቡት ጥናት አብይ ትኩረት የሀገረሰባዊ መዴሀኒት አጠቃቀም ያሇውን
ስርዓት እና ህግ፣ ታሪካዊ አመጣጥ እንዱሁም ነባራዊ ሁኔታው ምን እንዯሚመስሌ መፇተሸ
ነው፡፡ ጥናቱ በመጠናዊ እና በአይነታዊ (ቅሌቅሌ) የአጠናን ዳን በመከተሌ ተካሂዶሌ፡፡
በመሆኑም በሀገራችን ኢትዮጵያ ባህሊዊ መዴሀኒቶች በአብዚኛው ማህበረሰብ ንዴ ጥቅም ሊይ
እንዯሚውሌ እና እነዙህም በአብዚኛው ከዕፅዋት በሚገኙ ግብዓቶች የሚጋጁ መሆናቸውን
በጥናታቸው ማረጋገጥ መቻሊቸው፤በጥናቱ የታየ ጠንካራ ጎን ነው፡፡
Getachew Addis (2002) “perceptions and practices of Modern and Traditional
Health

practitioners

about

traditional

medicne

in

Shirka

district,Arsi

zone

Ethiopia’’ በሚሌ ርዕስ ያቀረቡት የጥናት ወረቀት ዋና አሊማ የመናዊ እና የባህሊዊ ህክምና
ባሇሙያዎች ስሇ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ያሊቸው አመሇካከት ምን እንዯሚመስሌ መመርመር
ነው፡፡ በጥናቱም፤ክፌት እና ዜግ የጹሐፌ መጠይቅ ተጋጅተው ፇቃዯኛ ሇሆኑ መረጃ
አቀባዮች የቀረቡ ሲሆን ከአርባ (40) መናዊ ሀኪሞች እና ከሰማንያ (80) ባህሊዊ ሀኪሞች
ቃሇመጠይቅ

በማዴረግ

መረጃዎቹ

ተሰብስበዋሌ፡፡

በዙህ

መሰረት

ጥናቱ፤ቢያንስ

በአንዴ

አጋጣሚ መናዊ ሀኪሞችም ይሁኑ ባህሊዊ ሀኪሞች ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶችን ሉጠቀሙ
እንዯሚችለ ገሌጸዋሌ፡፡ ይህ ሀገረሰባዊ እውቀት ቃሊዊ በመሆኑ በሙያው እውቀት የላሊቸው
ሀሰተኛ ባሇሙያዎች

እንዱፇጠሩ መንገዴ በመክፇት ጎጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶች እንዱስፊፈ እዴሌ

ይፇጥራሌ፡፡ በመሆኑም ይህ ቃሊዊ የህክምና ጥበብ ትኩረት ተሰጥቶት በጹሐፌ ተሰንድ
ቢቀመጥ የተሻሇ እንዯሚሆን ጠቁመዋሌ፡፡
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የጌታቸው ጥናት የመናዊ እና የሀገረሰባዊ ህክምና ባሇሙያዎች ጥናት ሊይ መገዯቡ ከእኔ
ጥናት የሚሇይበት መሰረታዊ ነጥብ ነው፡፡ የእኔ ጥናት የሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒት
እውቀት፣ አሰባሰብ፣ አገጃጀት እና አሰጣጥ ሂዯት፣ የበሽታ መሇያ ዳዎች፣ የሀገረሰብ
ህክምና እውቀት ተስተሊሌፍ፣ መናዊ ሀኪሞች ሇባህሊዊ ሀኪሞች ያሊቸው አመሇካከት
የሚለት እና ላልች ንዐሳን ርዕሶች የተመሇከተ በመሆኑ የተሇየ ያዯርገዋሌ፡፡
Abraham,Andargie,and Berhanu (2013) “Community knowledge, attitude and
practice about malaria in a low endemic setting of Shewa Robit Town,
northeastern Ethiopia” በሚሌ ርዕስ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አጋዥነት የቀረበው
ዋና አሊማ

ጥናት

የሸዋሮቢት ከተማ ማህበረሰብ ስሇ ወባ በሽታ ያሊቸውን እውቀት፣ አመሇካከት እና

ሌምዴ መገምገም ሲሆን በሸዋሮቢት ከተማ ከሚገኙ ጠኝ ቀበላዎች ውስጥ አራቱ(4)
ተመርጠዋሌ፡፡ ከአራቱ ቀበላዎች ውስጥ ጠና አምስት አባዎራዎች (95) እና በአካባቢው
የሚገኙ ሁሇት ነርሶች (2) ሇጥናቱ ተመርጠዋሌ፡፡ እዴሌ ሰጪ የናሙና አመራረጥ ስሌት
በመጠቀም አራት መቶ ሀያ አምስት (425) የሚሆኑ ግሇሰቦች የዯም ምርመራ ሲዯረግሊቸው
ሁሇት መቶ ሰማንያ አራት (284) ግሇሰቦች ዯግሞ ቃሇ መጠይቅ ተዯርገዋሌ፡፡
በዙህ መሰረት ሇወባ በሽታ መንስኤ በዋናነት የቢንብ ትንኝ ስትሆን፤ረሀብ፣ የአየር ጸባይ
ሇውጥ እና የግሌ ንጽህናን አሇመጠበቅ ተጨማሪ ሇበሽታው መያዜ መንስኤ መሆናቸውን
ገሌጸዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ከተወሰኑት የመረጃ ምንጮች እንዯተገኘው መረጃ፤ወባ ከሰው ወዯ ሰው
እንዯሚተሊሇፌ ተረጋግጧሌ፡፡ የወባ በሽታ ምሌክቶችም ብርዴ ብርዴ ማሇት፣ ትኩሳት እና
የምግብ ፌሊጎት መቀነስ ዋና ዋናዎቹ መሆናቸው ተጠቁሟሌ፡፡ በሽታውንም ሇመከሊከሌ፤ ምግብ
በተገቢው መንገዴ መመገብ፣ የግሌ እና የአካባቢን ንጽህና መጠበቅ፣ መኖሪያ ቤትን እና
አካባቢን በፀረ ተባይ ኬሚካልች ማስረጨት በሽታን ሇመከሊከሌ እንዯሚያግዜ ተዯርሶበታሌ፡፡
በመጨረሻም የአካባቢው ማህበረሰብ ስሇ ወባ በሽታ መንስኤ፣ ስርጭት እና የመከሊከያ ዳዎች
ያሇው እውቀት ከፌ ያሇ መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ ሆኖም ስሇ ወባ በሽታና ስርጭት ይበሌጥ
ግንዚቤን

ሇማሳዯግ

ሇከተማው ነዋሪዎች

ተጨማሪ የጤና

ትምህርት

አስፇሊጊ

መሆኑን

ጠቁመዋሌ፡፡
ሇጥናት የተመረጠው አካባቢ (ሸዋሮቢት) ከተማ የአየር ንብረት ሁኔታ ቆሊማ በመሆኑ
ማህበረሰቡ በተሇያዩ በሽታዎች ይጠቃሌ፡፡ ይሁን እንጂ በዙህ ጥናት የማህበረሰቡን ጤና
ከሚያናጉ በሽታዎች መካከሌ የወባ በሽታ የተመረጠበት ምክንያት አሌተገሇፀም፣ ሇምን በአንዴ
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በሽታ ሊይ ብቻ ጥናት ተካሄዯ? ላልች በሽታዎች የለምን? ወይስ? ሇሚሇው ጥያቄ መሌስ
የሚሰጥ አሇመሆኑ የጥናቱን ክፌተት የሚያሳይ ነው፡፡
ይህ ጥናት ከእኔ ጥናት ጋር የሚያመሳስሇው የመጀመሪያው ነጥብ፤የሚጠናው ርዕሰ ጉዲይ
ሲሆን ሁሇተኛው፤ሇጥናት የተመረጠው ቦታ፤የሸዋሮቢት ከተማ ማህበረሰብ መሆኑ ነው፡፡ የእነ
አብርሀም ጥናት ከእኔ ጥናት የሚሇየው፤ጥናቱ መጠናዊ መሆኑ፣ የጥናቱ ትኩረት የወባ በሽታ
ሊይ ሳይንሳዊ በሆኑ ጥናቶች በመዯገፌ የወባ በሽታ መንስኤው፣ ምሌክቶቹ እና መከሊከያ
ዳዎቹ ምንዴን ናቸው? የሚለት ነጥቦች ሊይ ትኩረት ያዯረገ በመሆኑ ነው፡፡ ሆኖም የእኔ
ጥናት ትኩረት አካባቢው ቆሊማ ከመሆኑ የተነሳ በአካባቢው የሚከሰቱ በሽታዎች፣ ህብረተሰቡ
ሀገር በቀሌ በሆነ አውቀት፤ከዕፅዋት በሚጋጁ መዴሀኒቶች በሽታዎቹን እንዳት ይከሊከሊቸዋሌ
የሚለትን ጉዲዮች መመርመር ነው፡፡ በመሆኑም የዙህ ጥናት ትኩረት ስሇበሽታዎቹ እና
ስሇመዴሀኒቶቹ በሳይንስ የተረጋገጠ ወይም በቤተ ሙከራ ተሞክረው የተረጋገጡ የሳይንስ
ውጤቶች ሊይ ሳይሆን ማህበረሰቡ ከባህለ፣ ከእምነቱ እና ከሌማደ አንጻር በሽታዎቹን
ሇመከሊከሌ የሚጠቀሟቸውን ሀገር በቀሌ ዕውቀቶች መፇተሸ ነው፡፡
Mekonen Mersa (2010) “Indigenous Medicine, Beliefs and practices Among the
kunama in sheraro,Tigray” M.A Thesis; Department of Ethiopian Study በሚሌ ርዕስ
ያቀረቡት ጥናት በሀገር በቀሌ ህክምና የሚተገበሩ አምሌኮችን እና የተሇያዩ ተግባራትን
መመርመር ዋና ትኩረታቸው ነው፡፡ በተጨማሪም ባህሊዊ ሀኪሞቹ የህክምና እውቀቱን ከየት
እንዲገኙት መግሇጽ፣ ማህበረሰቡ ሇባህሊዊ ሀኪሞች ያሇውን አመሇካከት ማስረዲት እንዱሁም
ማህበረሰቡ ሇባህሊዊ እና ሇመናዊ ህክምና ያሇውን የአመሇካከት ሌዩነት ማሳየት የሚለትን
ነጥቦች ተመሌክተዋሌ፡፡ በዙህ ጥናት ከባህሌ መዴሀኒት ተጠቃሚዎች፣ ከባህሌ መዴሀኒተኞች
እና በአካባቢው ያለ የእዴሜ ባሇጸጋዎችን ቃሇ መጠይቅ በማዴረግ መረጃዎች ተሰብስበዋሌ፤
የባሀሌ ህክምና ስርዓቱን በሚመሇከት በኢተሳትፎዊ ምሌከታ መረጃዎችን አጠናቅረዋሌ፡፡
በመሆኑም በጥናቱ፤የኩናማ ማህበረሰብ በሽታን ሇመከሊከሌ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶችን አውትሮ
እንዯሚጠቀም

ተገሌጧሌ፡፡

ሀገረሰባዊ

ሀኪሞች

የአካባቢው

ማህበረሰብ

የሚከውናቸውን

አምሌኮች እና ሌማድች በመከወን አገሌግልት የሚሰጡ በመሆናቸው ተመራጭ እንዲዯረጋቸው
ገሌጸዋሌ፡፡ በኩናማ ማህበረሰብ እምነት የበሽታዎች መከሰት ምክንያት ሁሇት መሆናቸውን
ይገሌጻለ፡፡ ይኸውም ተፇጥሯዊ እና መሇኮታዊ ሲሆኑ ተፇጥራዊ የሚባለት በዴንገት
የሚዯርስ አዯጋ

እና ከሰውነት መቁሰሌ ጋር የተያያዘ ናቸው፤መሇኮታዊ የሚባለት ዯግሞ
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በሚሊኩ

መናፌስት

እንዯ

ቡዲ፤ዚር፤በእርኩሳን

መናፌስት

ቁጣ

የሚመጡ

በሽታዎች

መሆናቸውን አስረዴተዋሌ፡፡ የመኮንን ጥናት አዱስ እይታ ይዝ የመጣ ባይሆንም የኩናማ
ማህበረሰብ ተፇጥሯዊ እና መሇኮታዊ ህክምና ጥበብ ማሳየት መቻለ ከላልች ጥናቶች
ይሇየዋሌ፡፡
የMekonen

ጥናት

በባህሊዊ

ህክምናው

ውስጥ

የሚከወኑ

አምሌኮዎች

እና

ተግባራት

መመርመር ዋና አሊማቸው መሆኑ፤የእኔ ጥናት ዯግሞ በሸዋሮቢት እና አካባቢዋ የሚገኙ
ሀገረሰባዊ ሀኪሞች ከዕፅዋት የሚያጋጇቸውን መዴሀኒቶች የተመሇከተ መሆኑ የመኮንን
ጥናት ከእኔ ጥናት በእጅጉ ይሇየዋሌ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ በማህበረሰቡ ውስጥ በተሇያዩ
ወቅቶች የሚከሰቱ በሽታዎችን መንስኤ ተፇጥሯዊ እና መሇኮታዊ በሚሌ በሁሇት መንገዴ
በማቅረብ በተፇጥሯዊም ይሁን በመሇኮታዊ መንገዴ ፇውስ የሚያገኙበትን ሂዯት ያትታሌ፡፡
የእኔ ጥናት ተፇጥሯዊ የሆነውን በሽታ መንስኤ እና ተፇጥሯዊ የሆነውን የፇውስ መንገዴ
የሚመሇከት በመሆኑ ከዙህ ጥናት ጋር የሚመሳሰሌበት ነጥብ ነው፡፡ ይሁን እንጂ መሇኮታዊ
የበሽታን መንስኤና የህክምና ሂዯት የማይዲስስ መሆኑ ዯግሞ ከመኮንን ጥናት የሚሇይበት
ነው፡፡ በአጠቃሊይ

ይህ ጥናት በአንዴም ሆነ በላሊ መንገዴ ማህበረሰቡ በሀገር በቀሌ እውቀት

እራሱን ከበሽታ ሇመከሊከሌ የፇጠረውን ጥበብ መፇተሽ መቻለ ከእኔ ጥናት ጋር ያመሳስሇዋሌ፡
፡
እስካሁን ዲሰሳ ከተዯረገባቸው ጥናቶች በተጨማሪ በታሪክ ትምህርት ክፌሌ የAssefa Balcha
(1992) “Traditional Medicine in Wallo: Its Nature and History” በሚሌ ርዕስ የቀረበው
ጥናት ተጠቃሽ ነው፡፡ የጥናቱ ዏቢይ አሊማ የወልን የባህሌ ሕክምና ገጽታ እና ታሪክ ማጥናት
ነው፡፡ በጥናታቸውም ማህበረሰቡ ከባህሌ ህክምናው ጋር ተያይዝ የሚፇጽማቸውን ሌማዲዊ
ዴርጊቶች እና አምሌኳዊ ስርዓቶች መርምረዋሌ፡፡ ጥናቱ በአይነታዊ የአጠናን ዳ፤ባህሊዊ እና
መናዊ ሀኪሞችን ቃሇ መጠይቅ በማዴረግ አስፇሊጊ መረጃዎችን አጠናቅረዋሌ፡፡ በመሆኑም
ሀገር በቀሌ እውቀት ያሊቸው ባሇሙያዎች ስሇበሽታ እና መዴሀኒት ያሊቸውን አተያይ
አስረዴተዋሌ፤እንዱሁም በመናዊው አና በባህሊዊው ህክምና መካከሌ ያሇውን አንዴነት እና
ሌዩነት ዲሰዋሌ፡፡
የኢትዮጲያ የባህሌ ህክምና አጀማመር፣ በመን እና በነገስታት ሇውጥ ያሳየውን እዴገት እና
የታዩ ክፌተቶችን እንዱሁም ተስተሊሌፍውን በግሌጽ ሇመረዲት አስቸጋሪ መሆኑን ቢገሌጹም
ኢትዮጲያ በቀዯምት መናት በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፓሇቲካዊ ጉዲዮች ከተሇያዩ ሀገራት
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ጋር የነበራት ግንኙነት በባህሌ ህክምናው ሊይ የሚያሳዴረው ተፅዕኖ እንዯሚኖር አስረዴተዋሌ፡፡
የአሰፊ ጥናት የወል ማህበረሰብ ባህሊዊ የህክምና ጥበብ ማሳየት መቻሌ፣ የኢትዮጲያን የባህሌ
ህክምና ታሪካዊ ሂዯት በተወሰነ ዯረጃም ቢሆን ሇማሳየት መሞከሩ፣ የበሽታዎችን ዲራ እና
ቅዴመ እይታ ማቅረብ መቻለ ከእኔ ጥናትና ከላልች ጥናቶች የሚሇዩበት ነው፡፡ ሆኖም
የሁሇታችንም ጥናት በአንዴም ሆነ በላሊ መንገዴ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ሊይ መሆኑ የእኔን
ጥናት ከአሰፊ ጥናት የሚያመሳስሇው ጉዲይ ነው፡፡
በአጠቃሊይ ከዙህ በፉት የቀረቡ ጥናታዊ ጽሐፍች ዋና ጭብጣቸው ሀገረሰባዊ መዴሀኒት ሊይ
ሲሆን እንዯ ጥናት መስካቸው፣ ይውት እንዯተነሱት አሊማ እና እንዯ ጥናታቸው ትኩረትና
ገዯብ፤የአጠናን

ዳ፣

መረጃ

መሰብሰቢያና

መተንተኛ

ዳያቸው

የተሇያዩ

መሆናቸው

ተረጋግጧሌ፡፡ አንዲንድቹ ጥናቶች በሀገር ዯረጃ፣ ላልቹ ዯግሞ በእንዴ ማሀበረሰብ ሊይ
በማተኮር ማህበረሰቡ እራሱን በሀገር በቀሌ እውቀት እንዳት ከበሽታ ይከሊከሊሌ፤የሚሇውን
ጉዲይ በስፊት ዲሰዋሌ፡፡ በጥናታቸው ሂዯት ከዕፅዋት፣ ከእንሰሳት እና ከማዕዴናት የሚገኙ
ግብዓቶችን፤ ከመንፇሳዊ (አምሌኮታዊ) ህክምና ጋር በማስተባበር መዴሀኒቶችን አጋጅተው
እንዯሚሰጡ ተገሌጧሌ፡፡ የእኔ ጥናት “ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒቶች እውቀት፣ አገጃጀትና
አሰጣጥ በሸዋሮቢት ከተማና አካባቢዋ” በሚሌ ርዕስ፤በሽዋሮቢት አካባቢ ማህበረሰብ ውሰጥ
የሚከናወነውን ሀገረሰባዊ የዕፅዋት ህክምና ስርዓት ሇማጥናት አሌሞ የተነሳ ጥናት በመሆኑ
ከላልች ጥናቶች ይሇያሌ፡፡
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ምዕራፌ ሶስት
የሸዋሮቢት ከተማ አካባቢያዊ ዲራ
በዙህ ምዕራፌ ሇጥናት የተመረጠው አካባቢ መሌከዓ ምዴራዊ አቀማመጥ፣ አካባቢያዊ ስያሜ
እና

የህዜቦች

አሰፊፇር፣

የማህበረሰቡ

ቋንቋ፣

ሀይማኖት

እና

መተዲዯሪያ

የሚመሇከቱ

መረጃዎች ቀርበዋሌ፡፡

3.1. መሌከዓ ምዴራዊ አቀማመጥ
የሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር በአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት በሰሜን ሸዋ ዝን ውስጥ
ካለት አምስት (5) የከተማ አስተዲዯሮች አንዶ ስትሆን ከክሌለ ርዕሰ ከተማ፤ከባህርዲር፤በስተ
ምስራቅ እንዱሁም ከዝኑ ዋና ከተማ ከዯብረ ብርሀን፤በስተ ሰሜን ምስራቅ ትገኛሇች፡፡ ከተማዋ
በሰሜን፤የኦሮሚያ ዝን ጅላ ጥሙጋ ወረዲ፣ በምዕራብ፤ቀወት ወረዲ፣ በዯቡብ፤ቀወት እና ከፉሌ
ጣርማበር ወረዲ፣ በምስራቅ፤አፊር ክሌሌ ሰሙሮቢ ገሌገል ወረዲ ያዋስኗታሌ፡፡ ከተማዋ
ከአዱስ አበባ በስተ-ሰሜን በሁሇት መቶ ሀያ አምስት (225) ኪ.ሜ፣ ከዝኑ ዋና ከተማ
ከዯ/ብርሀን፤በጠና አምስት (95) ኪ.ሜ ርቀት ሊይ የምትገኝ ሲሆን ከክሌለ ዋና ከተማ
ከባህርዲር፤በአዱስ አበባ በኩሌ ሰባት መቶ ሰማኒያ ስምንት (788) ኪ.ሜ እና በዯሴ (ወል)
በኩሌ ዯግሞ ስዴስት መቶ ሀምሳ ስዴስት (656) ኪ.ሜ ርቀት ሊይ ሸዋሮቢት ከተማን ማግኘት
ይቻሊሌ፡፡ የከተማ አስተዲዯሯ አጠቃሊይ የቆዲ ስፊት አስራ አራት ሺ ሶስት መቶ ሀያ ሰባት
(14.327) ስኩዬር ኪል ሜትር ሲሆን የአየር ንብረት ሁኔታዋ 100% ቆሊማ፤የሙቀት መጠን
ከፌተኛ ሰሊሳ ሰባት (37)፤ዜቅተኛው 28 ሲሆን፤ከባህር ጠሇሌ በሊይ ያሇ ከፌታ፤11266
ሜትርና ከባህር ጠሇሌ በታች ያሇው ዜቅታ፤1237 ሜ አንዯሆነ ይገመታሌ፡፡ በተጨማሪም
አመታዊ

የዜናብ መጠኗዋ 570 ሚሉ ሉትር እንዯሆነ የህዜብ ግንኙነት ሚዱያ ሌማት ቢሮ

የተገኘ የሰነዴ መረጃ (የካቲት14/2012) ይጠቁማሌ፡፡
በከተማ አስተዲዯሩ ውስጥ ሇእርሻ የሚውሌ መሬት 5068 ሄ/ር፣ በመስኖ የሚሇማ 2563፣
ዯረቅ መሬት 2505 እና በተፇጥሮ ሰው ሰራሸ ዯን የተሸፇነ 956ሄ/ር መሬት መኖሩን
የሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር የህዜብ ግንኙነት ሚዱያ ሌማት ቢሮ (ሸ/ከ/አ/ህ/ግ/ሚ/ሌ/ቢ፣
የካቲት13/2012) የተገኘ የሰነዴ መረጃ ይጠቁማሌ፡፡ በተጨማሪም በሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር
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አምስት (5) የገጠር እና አራት (4) የከተማ በዴምሩ ጠኝ (9) ቀበላዎች አለ፡፡5 በከተማው
ሁሇት (2) የመንግስት የጤና ማዕከሊት እና አስራ ሁሇት የግሌ ኪሉኒኮች እንዱሁም አስራ ጠኝ (19)
ፊርማሲዎች መኖራቸውን ከሰነዴ መረጃው ሊይ ከተገኘ መረጃ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡
በከተማ አስተዲዯሩ ሴት፡- ሰሊሳ ሺ ሰሊሳ አምስት (30.035) ፤ወንዴ፡-ሀያ ስምንት ሺ አንዴ መቶ ጠና
ስምንት (28.198) በአጠቃሊይ ሀምሳ ስምንት ሺ ሁሇት መቶ ሰሊሳ ሶስት (58.233) ህዜብ አንዯሚገኝ
የማዕሊዊ ስታቲስቲስ ባሇስሌጣን በ2007 ዓ.ም ያወጣው መረጃ ይጠቁማሌ፡፡

3.2. የአካባቢ ስያሜ እና የህዜብ አሰፊፇር
ሸዋሮቢት ከተማ (ሮቢ፣ሻህ ሮቢት፣ሸዋሮቢት ወይም ሮቢት) በሚሌ ስያሜ ትታወቃሇች፡፡ ከተማዋ

በ1947 ዓ/ም ወታዯራዊ ስሌጠና ይሰጡ በነበሩ ኢትዮጵያዊ የጦር አዚዥ ራስ አበበ አረጋይ
በሚባለ ባሊባት መቆርቆሯን የ85 አመት እዴሜ ባሇፀጋው አቶ አፇራ ንጉሴ (ቃሇ መጠይቅ፣
የካቲት28/2012) ገሌጸውሌኛሌ፡፡

3.3.

የህዜቡ ቋንቋና ሀይማኖት ሁኔታ

ሸዋሮቢት ከተማ የአማራ፣ የአፊር፣ የአርጎባ፣ የኦሮሞ፣ የትግሬ እና የጉራጌ ብሔረሰቦች፤
በሰሊም እና በመቻቻሌ በጋራ የሚኖሩባት ከተማ ነች፡፡ በከተማ አስተዲዯሩ አብሊጫውን ቁጥር
የያው የአማራ ብሔረሰብ ቢሆንም የአፊርኛ፣ አርጎብኛ፣ ኦሮምኛ እና ትግሪኛ ቋንቋ ተናጋሪ
የሆኑ የማህበረሰብ ክፌልች ይገኙበታሌ፡፡ ከሀይማኖት አንጻር ዯግሞ የክርስትና እና የእስሌምና
እምነት ተከታይ የሆኑ (ኦርቶድክስ፣ ሙስሉም፣ ፕሮቴስታንት) እንዱሁም የተሀዴሶ እምነት
ተከታዮዎች ያለ ሲሆን አስራ አንዴ (11) የኦርቶድክስ ማምሇኪያ ስፌራዎች፣ ስምንት (8)
የፕሮቴስታንት፣ አራት (4) የእስሌምና እምነት ተከታዮች ማምሇኪያ ስፌራዎች እና ሁሇት (2)
የተሃዴሶ አማኞች ማምሇኪያዎች መኖራቸውን (ሸ/ከ/አ/ህ/ግ/ሚ/ሌ/ቢ፣የካቲት16/2012) የተገኘ
መረጃ ይጠቁማሌ፡፡

5

በሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር ካለ ጠኝ ቀበላዎች ውስጥ (03) ቀበላ (ጫሬ፣ብርቱካን ሰፇር፣ብቅ እንቅ እና
ሀይማ) የተባለ አራት ንዐስ ቀበላዎችን የያ መሆኑን ሌብ ይሎሌ፡፡
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3.4. የትምህርት ሁኔታ
በሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር ውስጥ ያለ የትምህርት ማዕከሊት ከ1-4ኛ ክፌሌ ሶስት (3)
የመንግስት እና አራት (4) የግሌ ትምህርት ቤቶች ሲኖሩ፤ከ1-8ኛ ክፌሌ ዯግሞ አስራ ስምንት
(18) የመንግስት የመጀመሪያ ዯረጃ ት/ቤቶች፤እንዱሁም በ1952ዓ.ም የተመሰረተውና ስዴሳ
(60) ዓመት እዴሜ ያስቆጠረው የሸዋሮቢት ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት ይገኛሌ፡፡ ላሊው በ2012
ዓ.ም የተከፇተውና በዙሁ አመት ትምህርት የጀመረው፤የዘጢ ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት ነው፡፡
በተጨማሪም አንዴ (1) ቴክኒክና ሙያ ማሰሌጠኛ እንዱሁም ስዴስት (6) የግሌ ከፌተኛ
የትምህርት ተቋማት (ሸ/ከ/ህ/ግ/ሚ/ሌ/ቢ፣የካቲት16/2012) ይገኛለ፡፡

3.5. የህዜቡ መተዲዯሪያ
በሸዋሮቢት ከተማ ውስጥ የሚኖሩ 54.58% የሚሆነው የማህበረሰብ ክፌሌ መተዲዯሪያ ንግዴ
ሲሆን 44% ያህለ የህብረተሰብ ክፌሌ ዯግሞ በግብርና ይተዲዯራሌ፡፡ በከተማ አስተዲዯሩ
ውስጥ 5068 ሄክታር የሚታረስ መሬት ሲኖር፤ማሽሊ፣ ማሾ፣ በቆል፣ ጤፌ፣ ሽንኩርት
በዋናነት የሚመረቱ ናቸው፡፡ አብዚኞቹ

በሸዋሮቢት እና አካባቢዋ የሚገኙ አርሶ አዯሮች

የሮቢትን ወንዜ በመጠቀም የመስኖ ሌማት ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡ በተሇይም ሽንኩርት (ቀዩ
ወርቅ) በአመት እስከ ሶስት ጊዛ በማምረት ሇገብያ የሚያቀርቡ ሲሆን ላልች በርካታ ቋሚ
አትክሌትና ፌራፌሬ በማምረት ወዯ ገበያ ያቀርባለ፡፡ ከዙህ ባሻገር 1.42% የሚሆነው
በመንግስት ስራ የሚተዲዯር መሆኑን አቶ ሸጋው ንጋቱ (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት1/2012)
አስረዴተዋሌ፡፡ በተጨማሪም በሸዋሮቢት ከተማ እና አካባቢዋ፤ከሰላ፣ ዴግጣ፣ መዚዜኝ፣ ድሪ፣
ጠዴቻ፣ ቁርቁራ፣ ጥዬ፣ ቀሇም፣ ቅንቦ፣ የግመሌ በጠጥ እና ወይባ በአካባቢው ታዋቂ ዕፅዋት
ናቸው፡፡ ግመሌ ዯግሞ ሇአካባቢው ማህበረሰብ፤ሇጭነት ማጓጓዣ አገሌግልት የምትሰጥ የቤት
እንሰሳት ስትሆን፤ንድ፣ አማርላ፣ ሰስ፣ ዴኩሊ፣ ነብር፣ ነብራርትና ጦጣ በአካባቢው ያለ
ታዋቂ የደር እንስሳት መሆናቸውን የአካባቢው ነዋሪ የ82 አመት የእዴሜ ባሇፀጋው አቶ
ጌታነህ ፇቄ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት22/2012) ገሌፀውሌኛሌ፡፡

6

ስሇ ሸዋሮቢት ከተማና ዘሪያዋ አጠቃሊይ መሌከዓ ምዴራዊ ገፅታ፣የህዜብ አሰፊፇር፣ ብዚት፣ ቋንቋ፣
ሀይማኖት፣መተዲዯሪያና የትምህርት ሁኔታ በሚመሇከት ሙለ የሰነዴ መረጃ ሇማግኘት የከተማ
አሰተዲዯሩን የህዜብ ግንኙነት ቢሮ እንዱሁም የከተማ አስተዲዯሩን ባህሌና ቱሪዜም ጽ/ቤት በማነጋገር
መረጃዎችን ሇማጠናቀር ቢሞከርም የተዯራጀ የጹሐፌ መረጃ ማግኘት ስሊሌተቻሇ፤መረጃው ይኖራቸዋሌ
ተብሇው ከታሰቡና ከታዋቂ የሀገር ሽማግላዎች ቃሇ መጠይቅ በማዴረግ የጎዯለ መረጃዎችን ሇማሟሊት
ተሞክሯሌ፡፡
6
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3.6. የቱሪስት መስህብ
ሸዋሮቢት ከተማ የጎብኚዎችን ቀሌብ ሇመሣብ የሚያስችለ በርካታ ሌዩ ሌዩ ገጽታዎች ከታዯለ
የአማራ ክሌሌ ወረዲዎች ውስጥ አንዶ ነች፡፡ በአባቢው የሚገኙ የቱሪስት መስህብ ስፌራዎች
የሀይማኖት ሽፊን ያሊቸው በመሆኑ የአካባቢው ማህበረሰብ ከመስህብነት ባሻገር ወዯ ፀበሌ
ስፌራው በመሄዴና በመጠመቅ ከተሇያዩ በሽታዎች ይፇወሳለ፡፡
በላሊ በኩሌ በእስሌምና እምነት የፀልት ቦታ ወዯ ሆነው መስጅዴ በመግባት ደዓ በማዴረግ
ዯህንነታቸውን የሚያስቀጥለባቸው ስፌራዎች በመሆናቸው በዙህ ጥናት ተያይው ቀርበዋሌ፡፡
ከእነዙህም ውስጥ የማህበረሰቡን የእዯ ጥበብ እውቀት የሚያሣይ ጥንታዊና ታሪካዊው የጎዛ
መስጅዴ ይገኝባታሌ፡፡ መስጅደ ከከተማዋ በ 15ኪ.ሜ ርቀት ኮረብታ

ሊይ ይገኛሌ፡፡ በአካባቢው

ያለ ነዋሪዎች፤ከአባቶቻቸው የወረሱትን ታሪክ በማውሣትና፤በንጣፌ ዴንጋይ ሊይ በአረብኛ
የተፃፇውን ቁጥር እንዯ አብነት በመጥቀስ በ722 ወይም በ111 ሂጅራ የተገነባ ሲሆን ከ1275
አመት እዴሜ በሊይ ያስቆጠረ ጥንታዊ መስጅዴ መሆኑን በአካባቢው ያገኘኋቸው የ91 አመት
እዴሜ ባሇጸጋው አቶ አወሌ ጀማሌ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት21/2012) ይናገራለ፡፡
ጎዛ መስጅዴ በሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ
(1፡30) ያህሌ የእግር ጉዝ

ከ30’ ዯቂቃ የመኪና ጉዝ

እና ከአንዴ ሰዓት ተኩሌ

በኋሊ የሚገኝ ነው፡፡ ይህ ታሪካዊ መስጅዴ ከአረብ አገር የተሰዯደ

ሙስሉሞች /ሱሀቦች/ እንዯሰሩት ይነገራሌ፡፡ ከመካ የተሰዯደት አረቦች /ሱሀቦች ወዯ ኢትዮዽያ
በገቡበት ጊዛ አርባ (40) የሚሆኑ መስጅድችን በአንዴ ወቅት ወይም በተመሣሣይ ጊዛ
ግንባታውን የጀመሩ ሲሆን የመጨረሻው ወይም 40ኛ የሆነው መስጅዴ ጥንታዊ የጎዛ መስጅዴ
መሆኑ በአፇታሪክ ይነገራሌ፡፡ ’ጎዛ’ የሚሇው ስያሜም በወቅቱ ግንባታውን የሚገነቡት አረቦች፤
እዙህ ጓዛን ሊሣርፌ ሲለ፤ከዙህ ጋር ተያይዝ ’ጎዛ’ የሚሇው ስያሜ እንዯተሰጠው፤አቶ አወሌ
(ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት21/2012) ይገሌጻለ፡፡ በተጨማሪም የጎዛ የመጀመሪያ ወይም ጥንታዊ
ስሙ ’ቃጥ’ ይባሌ እንዯነበር አስረዴተዋሌ፡፡ አረቦቹ፤በአፊር፣ በኦሮሚያ፣ በትግራይ፣ በአማራ
እና በላልች ክሌልች መስጅድችን እንዯሰሩ ይነገራሌ፡፡
የአቡነ አረጋዊ ፀበሌ
ላሊው ሸዋሮቢት ከተማ ከታዯሊቸው የተፇጥሮ መንፇሳዊ መስህቦች ውስጥ በቀዲሚነት
የሚጠቀሰው የአቡነ አረጋዊ ፀበሌ ነው፡፡ ይህ ቦታ ከከተማዋ 7ኪ.ሜ ርቀት ሊይ ይገኛሌ፡፡
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በስፌራው ያለ የሀይማኖት አባት ስሇ ፀበሌ ስፌራው ሲያስረደ፤የአቡነ አረጋይ ፀበሌ የፇሇቀበት
ጊዛ በውሌ ባይታወቅም ጸበሌተኞች ከዯብረ ሲና የአረጋይ ጸበሌ በቅሌ ይው ሲመጡ፤አሁን
የአቡነ አረጋይ ጸበሌ የሚገኝበት ቦታ ሊይ ቅሎ አምሌጣቸው እንዯተሰበረችና በዙያን ጊዛ ጸበለ
እንዯፇሇቀ ይነገራሌ፤ይሊለ ቄስ ሙሊቱ ታየሇት (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት28/2012)፡፡ አያይውም
የጸበሌ ስፌራው ስሇሚገኝበት ነባራዊ ሁኔታ ያስረዲለ፡፡
በአሁኑ ጊዛ የአቡነ አረጋይ ጸበሌ ፇዋሽነቱ ከአካባቢው ነዋሪዎች አሌፍ፤ የተሇያዩ ክፌሇ
ሀገራት ያለ ክርስቲያኖችን (ኦርቶድክስ) የሳበ የተፇጥሮ ፇውስ ስፌራ ነው፡፡ በዙህ ጸበሌ
ውስጥ የማንኛውም የእምነት ተከታይ መጸበሌ ይችሊሌ፡፡ ፀበለ፤ሞቃታማ፤አሌፍ አሌፍም
እጅግ የሚፇሊ በመሆኑ ሇመጠመቅ ከባዴ የሆነ መንፇሳዊ ቦታ ነው፡፡ ይህ መንፇሳዊ ቦታ
በቅደሳን አባቶች የተባረከ እና ቃሌ ኪዲን ያሇው ቦታ መሆኑን፤በስፌራው ያገኘኋቸው ቄስ
ሙሊቱ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት28/2012) ነግረውኛሌ፡፡
ይህ መንፇሳዊ የፇውስ ቦታ ዴንቅ ዴንቅ ተዓምራት የሚታይበት፤አይነ ስውራን ብርሀናቸውን
ያገኙበት፣መራመዴ የማይችለ፤የተራመደበት፣ በዴዌ የተመቱ የሚፇወሱበት ሲሆን በተሇይ
ሇእከክ፣ ሇቁስሌ እና ሰውነት ሊይ ሇሚወጣ ሇየትኛውም በሽታ ፌቱን መሆኑን በፀበሌ ስፌራው
ያገኘኋቸው ወ/ሮ አስካሇ ዯምሴ (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት4/2012) ገሌጸዋሌ፡፡
በዙህ የፀበሌ ስፌራ በርካታ ተረኮች ይነገራለ፡፡ መሪጌታ እንግዲሰው ሀይላ (ቃሇ መጠይቅ፣
መጋቢት 2/2012) “አንዴ ሰው ወዯ እዙህ የፀበሌ ቦታ ከመምጣቱ በፉት ንፁህ መሆን አሇበት፤
ካሌሆነ ግን ፀበለ እጅግ በጣም ይፇሊሌ፤ፀበለን የሚጠብቁ ንድ፣ ነብር እና ላልች አስፇሪ
እንሰሳቶችም ይመጣለ፡፡ እንዯዙህ አይነት አጋጣሚዎች ብዘ ጊዛ ተፇጥረዋሌ፤በዙህ ጊዛ
ካህናት አባቶች ተጠርተው፤ፀልት አዴርገው ነው፤የሚጠመቁ ሰዎች ወዯ ፀበለ የሚገቡት፤
ፀበለን የሚጠብቁ (ንድና ነብር) በአባቶች ፀልትና ሌመና ይሰወራለ” በማሇት አስረዴተዋሌ፡፡
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ፍቶ ግራፌ 1፡- አቡነ አረጋዊ ጸበሌን የሚያሳይ ፍቶ ግራፌ

ምንጭ፡- የሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር ባህሌና ቱሪዜም ቢሮ፤2011ዓ.ም፡፡

የአቦ ጸበሌ
ከአቡነ አረጋይ ጸበሌ በመቀጠሌ ብዘ ሰዎችን እያስተናገዯ የሚገኘው ተፇጥሯዊና መንፇሳዊ
የመስህብ ቦታ የአቦ ጸበሌ ነው፡፡ ይህ ጸበሌ የፇሇቀበት ጊዛ በውሌ ባይታወቅም ከአቡነ አረጋዊ
ጸበሌ ቀጥል እንዯፇሇቀ መሪጌታ እንግዲሰው (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት3/2012) ገሌጸዋሌ፡፡
ይሁን እንጂ የጸበሌ ስፌራው በአካባቢው ማህበረሰብ ትኩረት ሳይሰጠው መቆየቱን መሪጌታ
እንግዲሰው እንዱህ ያስረዲለ፡፡
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የአካባቢው ማህበረሰብ አሁን እንዯሚታየው ብዘ አሌነበረም፤ትንሽ ቁጥር
ያሇው ህዜብ ነበር፤በወቅቱም የአቡነ አረጋዊ ፀበሌ የፇሇቀበት ጊዛ
ስሇነበርና ዴንቅ ዴንቅ ተዓምራቶች የሚያሳይ በመሆኑ በአካባቢው ያሇው
የኦርቶድክስ እምነት ተከታይ ትኩረቱን ያዯረገው በአቡነ አረጋዊ ጸበሌ
ሊይ ነበር፡፡ አሁን ሊይ የህዜብ ቁጥሩ እየጨመረ ሲመጣ፤የአቦ ፀበሌም
ታዓምር እየተሰማ ሲሄዴ፤ወዯ ፀበሌ ስፌራዎቹ የሚመጡ ምዕመናን
ቁጥር እየጨመረ መጥቷሌ፤ከአቡነ አረጋዊ ፀበሌ ባሌተናነሰ፤ወዯ አቦ
ፀበሌ ብዘዎች ይመጣለ (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት3/2012)፡፡
ይህ መንፇሳዊ የጸበሌ ስፌራ ሇአካባቢው ማህበረሰብ በመንፇሳዊ ፀበሌነት እያገሇገሇ ይገኛሌ፡፡
በመሆኑም የፀበሌ ቦታውን ሇማጠናከር፣ ሇምዕመናን ምቹ ሇማዴረግ፤ከጸበሌተኞች በሚገኝ ገቢ
እና ከማህበረ ወይንዬ (ቤተ ክርስቲያንን እና የፀበሌ ስፌራዎችን ሇማገሌገሌ የተሰባሰቡ
የኦርቶድክስ

እምነት

ተከታዮች

ማህበር)

ጋር

በመሆን

የተሇያዩ

ዴጋፍች

እየተዯረገሇት

እንዯሚገኝ ቄስ አደኛ አንዲርጌ (ቃሇ መጠይቅ፣14/07/2012) ገሌጸዋሌ፡፡7
አቦ ጸበሌ ሲጠመቁ ያገኘኋቸው ወ/ሮ ዙነት “አቦ ፀበሌም ሆነ አቡነ አረጋዊ ፀበሌ፤ የአሊህ
ስጦታዎች እንዯሆኑ አምነን መጥተን እንጠመቃሇን፤እንዴናሇንም፡፡ ይህ ቦታ የሙስሉምም
የክርስቲያንም ነው” (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት30/2012) በማሇት ገሌፀውሌኛሌ፡፡
ፍቶ ግራፌ 2፡-የአቦ ጸበሌን የሚያሳይ

ምንጭ፡- የሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር ባህሌናቱሪዜም ቢሮ፤2011ዓ.ም፡፡
ማህበረ ወይንዬ ፤ ቤተክርስቲያንን እና የፀበሌ ስፌራዎችን በገንብ፣በእውቀትና በሀሳብ ሇማገሌገሌ የተሰባሰቡ
የኦርቶድክስ ምዕመናን ቡዴን ወይም ማህበር የሚገሌጽ መጠሪያ ነው፡፡
7
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የአብደ ፌሌ ውሀ
ይህ ቦታ ከከተማዋ ሸዋሮቢት 2 ኪ.ሜ ርቀት ሊይ የሚገኝ የተፇጥሮ መስህብ ስፌራ ነው፡፡ ይህ
ቦታ ከላልች የመስህብ ቦታዎች ውሀው በበሇጠ መሌኩ የፇሊ ሲሆን ሇመሰረተ ሌማት አመቺ
የሆነ ቦታ በመሆኑ፤ሇሌጆች መዋኛ ገንዲዎች ቢሰሩ፣ ሌዩ የመዜናኛ ስፌራ ሇማዴረግ
እንቅስቃሴ

ቢጀመር

ባሇሃብቱ

ተጠቃሚ፤የአካባቢው

ማህበረሰብም

መንፇሳዊ

እርካታ

የሚያገኝበት ተፇጥሯዊ ቦታ ማዴረግ እንዯሚቻሌ ገሌጸው፤የቱሪስት ስፌራው እስካሁን ዴረስ
በማህበረሰቡ ጥበቃ እየተዯረገሇት እንዯሚገኝ አቶ ዯምሴ ጫኔ (ቃሇ መጠይቅ፣04/06/2012)
ገሌጸውሌኛሌ፡፡

ፍቶ ግራፌ 3፡- የአብደ ፌሌ ውሀን የሚያሳይ

ምንጭ፡- ከሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር ባህሌና ቱሪዜም ቢሮ፤2011ዓ.ም፡፡
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3.7. የባህሌ ገፅታ
ሸዋሮቢት ከተማ እና ዘሪያዋን የሚገኙ የማህበረሰብ ክፌልች የተሇያዩ መረዲጃ ባህልች
አሎቸው፡፡ እቁብ፣ እዴር፣ ህመምተኞችን የመጠየቅ፣ እስረኞችን የመጎብኘት፣ የሰርግ፣ የሇቅሶ
እንዱሁም የሀንም ሆኑ የዯስታ ጊዛያትን በአንዴነት የማሳሇፌ፣ ሁለም ብሔረሰብ፤ባህለ
በሚፇቅዯው መሰረት፤የባህሌ አሌባሳት፣ ጌጣጌጥን መጠቀም እንዱሁም ክብረ በዓልችን፤
በክርስትናው (የሌዯት፣የጥምቀት እና የትንሳኤ) ፤በእስሌምናው (ኢዴ፣አረፊን እና መውሉዴን)
በጋራ ተፇቃቅረው የማክበር ባህሌ አሊቸው፡፡ እነዙህ ክብረ በዓሊት የአካባቢውን ማህበረሰብ
እርስ በርስ ግንኙነት የሚያጠነክሩ ከመሆናቸውም ባሻገር ሁለም ሙያተኞች በተገናኙባቸው
አጋጣሚዎች የራሳቸውን እውቀት እንዱገሌጡ የሚያዯርጉ ናቸው፡፡ በመሆኑም የዙህ ጥናት
ትኩረት የሆነው የባህሊዊ ህክምና እውቀት ተገሌጦ የሚታይ በመሆኑ በክርስትና እና
በእስሌምና እምነት የሚከበሩ ክብረ በዓልች በጥናቱ ተካታች ሆነዋሌ፡፡
በእኛ አካባቢ በዯስታችንም ሆነ በሀናችን ጊዛ በአንዴነት ነው
የምናሳሌፇው፤አንዴ ቤት ሰርግ ሇመዯገስ ሲታሰብ፤ሙስሉሞችም
ክርስቲያኖችም ሆነን በጋራ ተጋግን፤መስራት የምንችሇውን አግን፤
ይዯገሳሌ፡፡ ሰርጉ የተዯገሰበት ቤት፤በአንዴ ወገን ሇሙስሉም የሚሆን
ምግብ፤በሙስሉሞች ታርድ፣በሙስሉም ሴቶች ተጋጅቶ፣በሙስሉም
አሰተናጋጆች
እንስተናገዲሇን፤ሇክርስቲያኖችም
እንዯዙሁ፤ክርስቲያኖች
አርዯው፤ክርስቲያኖች አብስሇው ያቀርባለ፡፡ እናም በአንዴነት ነው
የምናሳሌፇው፤በሀን ወቅትም ቢሆን ሙስሉም ቤት ሀን ካሇ፤
ክርስቲያኖች መጥተው፤አጽናንተው ሀናችንን ተጋርተው ይሄዲለ፤እኛም
እንዯዙሁ ክርስቲያን ቤት ሀን ሲገባ ሀናቸውን እንጋራሇን፡፡
ክብረ በዓሊት ሲኖሩ (ሌዯት፣ ጥምቀት እና ትንሳኤ) ወቅት፤ተጠራርተን
በዓለን በጋራ እናከብራሇን፡፡ ክርስቲያኖች፤ሙስሉሞች የሚበለትን እና
የሚጠጡትን አጋጅተው ይጠራለ፤እኛም ሀይማኖታችንን አክብረን፤
በሌተን ጠጥተን በጋራ በዓለን እናሳሌፊሇን፡፡ ክርስቲያኖችም (በኢዴ፣
በአረፊ እና በመውሉዴ) እንዱሁም በፆማችን ወቅት ወዯ ቤታችን
ይመጣለ፤እንዯ ሀይማኖታቸው ሇክርስቲያኖች የሚሆነውን እናቀርባሇን፤
እናም በዙህ መሌኩ በጋራ ተከባብረን፣ ተቻችሇን እንኖራሌ ይሊለ አቶ
ሰይዴ አወሌ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት24/2012)፡፡
በእነዙህ

ክብረ

በዓሊት

ጊዛ

የተሇያየ

ሀገር

በቀሌ

እውቀት፣

ችልታና

ጥበብ

ያሊቸው

(መዴሀኒተኞች፣ በጥንቆሊ የሚተዲዯሩ፣ አስማት አዴራጊዎች፣ ክታብ ሰሪዎች፣ አንጥረኞች፣
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ሸማኔዎች፣ የእዯ ጥበብ ሙያተኞችና ላልችም) በዙሁ አጋጣሚ እንዯሚታዯሙ ገሌፀዋሌ፡፡
በዯስታም

ሆነ

በሀን

ጊዛ

ዴንገተኛ

ሇሚታመሙ፣

ሇሚጥሌ

በሽታ፣

በዴንገት

ዯም

ሇሚፇሳቸው፣ ሇነፌሰ ጡሮች፣ ሇወሊድች፣ ሇህጻናት እና በተሇያየ በሽታ ሇተያዘ ሰዎች በእነዙህ
አጋጣሚዎች ያሊቸውን እውቀት በመጠቀም ታማሚዎችን እንዯሚፇውሱና ያሊቸውን ሙያ
እንዯሚያስተዋውቁ አቶ ሰይዴ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት24/2012) ገሌጸውሌኛሌ፡፡
በከተማው የተሇያዩ የእዯ ጥበብ ሙያተኞች ያለ ሲሆን ሇአብነትም የሽመና፣ የቆዲ እና የብረታ
ብረት ስራዎች ዋነኞቹ ናቸው፡፡ የንባባ ስራ ሙያተኞች ንባባን በግብዓትነት በመጠቀም፤
ሰኔሌ፣ ምንጣፌ፣ ኮፌያ እያጋጁ ሇማህበረሰቡ በሽያጭ መሌክ ያቀርባለ፡፡ በሽመናው፣ በቆዲና
ብረታብረት ሙያተኞችም እንዯዙሁ የራሳቸውን እውቀት፣ ጥበብና ሌምዴ እየተጠቀሙ
የተሇያዩ የእዯ ጥበብ ውጤቶችን በማምረትና ወዯ ገበያ በማቅረብ የአካባቢውን ማህበረሰብ
ያገሇግሊለ፡፡ በአካባቢው ከተወሰኑ አመታት በፉት ይኖሩ ከነበሩ የሽመና ባሇሙያዎች የመኖሪያ
ቦታ ጋር ተያይዝ “ሸማኔ ማህበር” በሚሌ ስያሜ የሚጠራው ሰፇር ይህንኑ የሚያረጋግጥ
መሆኑን አቶ አጥቃው በሊይ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት27/2012) ገሌፀውሌኛሌ፡፡
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ምዕራፌ አራት
ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒቶች እውቀት፣ አገጃጀት እና አሰጣጥ በሸዋሮቢት
ከተማ እና አካባቢዋ
በዙህ ምዕራፌ በምሌከታ እና በቃሇ መጠይቅ የመረጃ መሰብሰቢያ ዳዎች የተሰበሰቡ
መረጃዎች ትንታኔ ተሰጥቶባቸዋሌ፡፡ በአካባቢው ማህበረሰቡን የሚያጠቁ በሽታዎች እና መሇያ
ዳዎች፣ ሇሀገረሰባዊ መዴሀኒት የሚያገሇግለ ዕፅዋት መገኛ ቦታዎች፣ ሇመዴሀኒትነት
የሚጠቀሟቸው

የዕፅዋት

ክፌልች፣

የመዴሀኒቶቹ

አገጃጀትና

አጠቃቀም፣

የሀገረሰብ

መዴሀኒቶች የሚጋጁባቸው እና የሚሰጡባቸው ቀናት እና ሰዓታት ትዕምርታዊ ፊይዲ፣
የሀገረሰብ ህክምና እውቀት ሇመዲ መንገድች፣ የባህሌ ህክምና እውቀት ምስጢራዊነት፣ መናዊ
ሀኪሞች ሇባህሊዊ ህክምና ያሊቸው አመሇካከት፣ ባህሊዊ ሀኪሞች ሇመናዊ ህክምና እና
ሇባሇሙያዎቹ

ያሊቸው

አመሇካከት

እንዱሁም

ባህሊዊ

ሀኪሞች

በታካሚዎች

ንዴ

የሚመረጡባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች የሚለት ነጥቦች ትንታኔ ተሰጥቶባቸዋሌ፡፡

4.1. በሀገረሰብ ህክምና የሚዴኑ፤ የአካባቢውን ማህበረሰብ የሚያጠቁ በሽታዎች
በሸዋሮቢት ከተማ እና አካባቢዋ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፌልች በተሇያዩ በሽታዎች ይጠቃለ፡፡
የበሽታዎቹ መከሰቻ አጋጣሚዎች የተሇያዩ ቢሆኑም የወቅቶች መፇራረቅ እና የአየር ንብረት
ሇውጥ ሇጤና መቃወስ ምቹ ሁኔታ ይፇጥራሌ፡፡ በሸዋሮቢት ከተማና አካባቢዋ የሚኖሩ
የማህበረሰብ ክፌልች ሇበሽታ የመጋሇጥ ምክንያት የአየር ንብረት ሁኔታው ሞቃታማ መሆን
ነው፤የሚሌ አመሇካከት አሊቸው፡፡
የዘጢ ቀበላ ነዋሪ የሆኑት የባህሌ ህክምና ባሇሙያ አቶ አውራሪስ ፌቃዳ በአካባቢው
ስሇሚከሰቱ በሽታዎች እንዱህ ያስረዲለ፡የተሇያዩ በሽታዎችን አክማሇሁ፡፡ የቆሊ ቁስሌ፣ ችፋ፣ አሌማዜ ባሇጭራ፣
የወፌ በሽታ፣ እባብ ሇነዯፇው ሰው፣ ሊሽ፣ አይሬ፣ ሇሆዴ ቁርጠት እና
ሇላልችም በሽታዎች መዴሀኒት እሰጣሇሁ፡፡ ቀዬያችን ቆሊማ በመሆኑ
የተሇያዩ ነፌሳት እንዱራቡ ያመቻቸዋሌ፤እነዙህ ነፌሳትም የሰውን የአካሌ
ክፌሌ በመንከስ፣ በመንዯፌ፣ ሽንታቸውን በመሽናት እና በሊያቸው ሊይ
በመዝር እንዱሇከፈ ያዯርጋለ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት15/2012)፡፡
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ላሊው የማዯያ ቀበላ ነዋሬ የሆኑት የሀገረሰብ ሀኪም አቶ ሱሉህማን አብዱ በአብዚኛው
ማህበረሰቡ ስሇሚጠቃባቸው በሽታዎች ሲያስረደ፡እኔ ነፌስ ካወኩበት ጊዛ ጀምሮ በዙህ አካባቢ የሚከሰቱ በሽታዎች
በአብዚኛው ተመሳሳይ ናቸው፡፡ የወፌ በሽታ፣ ምች፣ እከክ (የሰውነት
መቁሰሌ) ፣ የቆሊ ቁስሌ፣ አሌማዜ ባሇጭራ የተባለት በተዯጋጋሚ
የአካባቢውን ማህበረሰብ የሚያጠቁ በሽታዎች ናቸው፡፡ እነዙህ በሽታዎች
አብዚኛውን ጊዛ ቆሊማ በሆኑ አካባቢዎች የሚታዩ ናቸው (ቃሇ መጠይቅ፣
መጋቢት 9/2012)፡፡
ከዙሁ ጋር ተያይዝ የሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያ የሆኑት ወ/ሮ አረጋሽ ሽታዬ በአካባቢው ሊይ
ስሇሚከሰቱ በሽታዎች ሲገሌፁ፡አካባቢያችን በእጅጉ ቆሊማ ነው፤ሞቃታማ ነው፤እኔ ሇአንዲንዴ በሽታዎች
መዴሀኒት እሰጣሇሁ፡፡ በአብዚኛው በአካባቢያችን ብዘ ሰዎች በወፌ
በሽታ፣ ምች፣ ተቅማጥ (የሆዴ ህመም) ፣ የቆሊ ቁስሌ፣ አሌማዜ
ባሇጭራ፣ ኪንታሮት እና በላልች በሽታዎች ተይው ወዯ እኔም፤ወዯ
ላልችም መዴሀኒተኞች ይሄዲለ፡፡ ወዯ ዯጋ መድች አለኝ፤ ነገር ግን
እንዯዙህ አይነት ህመም ታመምን ሲለ አሌሰማሁም፤በእነዙህ በሽታዎች
የሚያዘት እዙሁ ሀገራችን ነው (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት19/2012)፡፡
በአጠቃሊይ ከሊይ የቀረቡ መረጃዎች እንዯሚያመሇክቱት በሸዋሮቢት እና ዘሪያዋ የሚገኙ
የማህበረሰብ ክፌልችን በአብዚኛው የሚያጠቁ በሽታዎች:- የቆሊ ቁስሌ፣ የወፌ በሽታ፣ አሌማዜ
ባሇጭራ፣ ችፋ፣ አይሬ፣ በእባብ መነዯፌ፣ እከክ (ሇሚቆስሌ) ፣ ኪንታሮት፣ ሊሽ፣ ምቺ እና
ሆዴ ቁርጠት መሆናቸውን እና የእነዙህ በሽታዎች መንስኤ፤በዋናነት የአየር ንብረቱ ሞቃታማ
(ቆሊማ) መሆን ነው፡፡ የአየር ንብረቱ ሞቃታማ መሆን ተናዲፉ ነፌሳት እንዱራቡ እና በንቃት
ሇመንቀሳቀስ ምቹ ሁኔታ ስሇሚፇጥርሊቸው፤የአካባቢውን ማህበረሰብ በማጥቃት (በመንከስ፣
በመቆንጠጥ፣ ሽንታቸውን በመሽናት፣ በሊያቸው ሊይ በመዝር እና መርዚቸውን በመርጨት)
በበሽታ

እንዱጠቁ

ያዯርጋለ፡፡

እነዙህ

በሽታዎች

ማህበረሰቡን

በተዯጋጋሚ

የሚያጠቁ

በመሆናቸው በአካባቢው ማህበረሰብም ሆነ በባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች ንዴ እውቅና ያሊቸው
በመሆኑ በዙህ ጥናት ዋና ዋና በሽታዎች ተብሇው ተመርጠዋሌ፡፡ በመሆኑም ከቁሌፌ መረጃ
አቀባዮች ከተገኘው መረጃ በመነሳት ሇጥናት በተመረጠው በሸዋሮቢት ከተማ እና ዘሪያዋ
የሚገኙ የማህበረሰብ ክፌልችን በተመሳሳይ ወቅት እና ጊዛ በተዯጋጋሚ የሚያጠቁ በሽታዎች
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መሆናቸውን ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ በጥናቱም አነዙህ በሽታዎች በማህበረሰቡ ሀገር በቀሌ
እውቀት የሚፇወሱበት ሂዯት እና ስርዓት በቅዯም ተከተሌ በትንታኔ ቀርበዋሌ፡፡

4.2.

8

በሀገረሰብ ህክምና በሽታን የመሇያ ዳ

በሸዋሮቢት ከተማ እና ዘሪያዋ የሚገኙ የሀገረሰባዊ ህክምና ባሇሙያዎች በሽታን የሚሇዩበት
እና የሚመረምሩበት መንገዴ የተሇያየ ነው፡፡ በእይታ፣ በመነካካት፣ በመጠየቅ የበሽታውን
አይነት፣ ዯረጃና ባህሪ ይሇያለ፡፡ ሇመሇያ መንገዲቸው መሇያየት እንዯምክንያት የሚያነሱት
የበሽታዎቹ መሇያየት፣ ያሊቸው እምነት እና አውቀት እንዱሁም የበሽታዎቹ ባህሪ (በግሌጽ
የሚታዩና የማይታዩ፣ የሚዯበቁ፣ የሚያመረቅዘ፣ እራሳቸውን የሚሸፌኑና የህመም ስሜት
ብቻ ያሊቸው እንዱሁም ምንም አይነት ምሌክት የማያሳዩ በሽታዎች) መኖራቸው፤ የባህሌ
ህክምና ባሇሙያዎቹ የምርመራ ዳ መሇያየት የሚጠቀሱ ምክንያቶች መሆናቸውን ከመስክ
ከተሰበሰበው መረጃ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡
በዘጢ ቀበላ ነዋሪ የሆኑት የባህሌ ሀኪም አቶ ሙሳ ሀሰን ስሇ በሽታ መሇያቸው ሲገሌጹ፡“እኔ በብዚት የማክመው በሽታ የቆሊ ቁስሌ ነው፡፡ በሽታውን የምሇየውም በእይታ፣ በመነካካት
እና በመጠየቅ ነው፡፡ በቆሊ ቁስሌ የተያ ሰው፤ትንኟ የነዯፇችበት ቦታ ሊይ ትጎዯጉዲሇች፤
ዘሪያዋን ታብጣሇች፤በፌጥነት በታካሚው ተክሇ ሰውነት በመሰራጨት ሌብ እንዱዯክም እና
ሰውነት እንዱዜሌ በማዴረግ ወዯ ሞት የሚወስዴ ነው” (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት23/2012)፡፡
ይህንን አስመሌክቶ የጫሬ ቀበላ ነዋሪው ሀኪም አቶ ዯረጀ ወሰኔ በሽታን ስሇሚሇዩበት
መንገዴ ያስረዲለ፡የቆሊ ቁስሌ የታመመ ሰው ሲመጣ ገና ሰውነቱን ሳይ እሇየዋሇሁ፤ሰውነቱ
በጣም ይዜሊሌ፣ ይዯክማሌ፣ አይኑ የሞተ ሰው አይን ነው የሚመስሇው፤
ጠጋ ብዬ ቁስሎ ያሇችበትን ቦታ ሳይ ዯግሞ በእጅጉ እሇየዋሇሁ፡፡ ቁስሎ
ያሇችበት ቦታ ትጎዯጉዲሇች፣ የቁስለ ዘሪያ ያብጣሌ፡፡ እነዙህን ምሌክቶች
ሳይ በሽታው የቆሊ ቁስሌ መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡ እኔም መቼ ጀመረሽ/ህ
ብዬ እጠይቃሇሁ፤ምክንያቱም በሽታው አጣዲፉ እና በቶል የሚገዴሌ
በመሆኑ ከዯከመ በኋሊ ሇመጣ ሰው መዴሀኒት አሌሰጥም፤ መዴሀኒቱ
ሀይሇኛ ስሇሆነ በሽታው ካዲከማቸው በኋሊ መዴሀኒቱን ብሰጥ፤
የመዴሀኒቱ ሀይሌ ታማሚዎቹን ሉገዴሊቸው ይችሊሌ፡፡ ሇዙህ ነው
የታመመውን ሰው አሌያም ከታማሚው ጋር አብሮ የመጣውን ቤተሰብ፣
8

የበሽታው አይነት፤የመዴሀኒት አገጃጀት እና አሰጣጥ ሂዯት ትንታኔ በ4.6 ሊይ የቀረበ መሆኑን ሌብ ይሎሌ፡፡
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መዴ፣ ጓዯኛ በዯንብ የምጠይቀው፡፡ በሽታው ትኩስ እና ታማሚውን
ያሊዲከመው ከሆነ፤የተጋጀ መዴሀኒት ካሇኝ እሰጠዋሇሁ፣ ከላሇኝም
መዴሀኒቱ ከሚገኝበት ቦታ እስቀማመጣ ዴረስ ይጠብቃለ፡፡
በሽታው በተሇያየ
የሰውነት ክፌሌ፤አይን ሊይ፣ ጉንጭ ሊይ፣ ግንባር
ሊይ፣ አፌንጫ ስርና አገጭ ሊይ ሉወጣ ይችሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ
ህክምናችንን አስቸጋሪ የሚያዯርግብን፤ቁስሎ ከንፇር ሊይ ስትወጣ ነው፡፡
ምክንያቱም ከንፌሩ ሊይ በዙች በሽታ የተነዯፇ ሰው አፈን እና ጉሮሮውን
በመዜጋት መመገብም ሆነ መናገር እንዲይችሌ ታዯርገዋሇች፤በዙህ ጊዛ
የታማሚው
ቤተሰብ
አጠቃሊይ
ስሇህመሙ
ሇመናገር፤ሇእኛ
ሇመዴሀኒተኞች ሇማስረዲት ይቸግረዋሌ፡፡ አስታማሚዎችም ይቸገራለ፤
መዴሀኒቱን ሇማዴረግ አመቺ ቦታ ባሇመሆኑ ሇእኛ ሇባሇሙያዎቹም
አስቸጋሪ ይሆናሌ፡፡ ታማሚው እንዯ ላልቹ መመገብ ስሇማይችሌ፤
አስታማሚዎች በማንኪያ ሇስሇስ ያሇ (ፌትፌት) በጉሮሮው እንዱወርዴ
መንከባከብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ነገር ግን ቁስለ በተቀሩት የአካሌ ክፌሌ ሊይ
ቢወጣ መዴሀኒቱን እንዯ ሌብ ሇማሰር እና ታማሚውንም ሇማስታመም
አይከብዴም፡፡ ይህ በሽታ በአብዚኛው በጋ ሊይ ነው የሚመጣው፤በክረምት
ብዘ አይዯሇም፤አየሩ እየሞቀ ሲሄዴ በሽታው በስፊት ሰዎችን ያጠቃሌ፤
አየሩ እየቀቀ ሲሄዴ፤ይጠፊሌ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት19/2012)፡፡
ቁሌፌ መረጃ አቀባዬ አቶ ዯረጀ ወሰኔ ከሰጡት መረጃ መረዲት እንዯሚቻሇው ሇህክምና
የሚመጡ ታማሚዎችን በሽታ ሇመሇየት፤በእይታ፣ በመንካት (በመዲሰስ) እንዱሁም የህመሙን
ሁኔታ በመጠየቅ ይረዲለ፡፡ ይህም በታካሚዎች ሊይ ህመሙ ያሇበት ዯረጃ ታውቆ ተገቢውን
ህክምና አንዱያገኝ ማዴረግ የሚያስችሌ በመሆኑ ነው፡፡
ላሊው ፓፓዬ ሰፇር ነዋሪ የሆኑት አቶ አገኘሁ ትርፋ የአሌማዜ ባሇጭራ በሽታ የሚሇዩበትን
መንገዴ ሲያስረደ፡የታመመ ሰው ወዯ ቤቴ ሲመጣ ምንዴነው ያመመህ(ሽ)? የቱጋ ነው
ያመመህ(ሽ)? ምን ይሰማሀሌ/ይሰማሻሌ? ከጀመረህ ስንት ቀን ሆነህ(ሽ)
ብዬ እጠይቃሇሁ፤ከዙያም የታመመውን የሰውነት ክፌሌ እንዱያሳየኝ
እነግረዋሇሁ፤ሰውየው
የታመመው
አሌማዜ
ባሇጭራ
መሆኑን
የማውቀው፤በሽታው ያረፇበት የታማሚው ገሊ ሊይ መስመር ይሰራሌ፤
በመስመሮቹ ዘሪያ ዯግሞ እትር እትር የሚለ ትንንሽ እብጠቶች
ይታያለ፤ በገሊው ሊይ የሚታየውን መስመር (ታካሚውን እንዲያመው)
ቀስ ብዬ እነካዋሇሁ፤ እብጠት ከተሰማኝ፤መስመሩ ያረፇበት ገሊ ከላሊው
በተሇየ ከጠበቀብኝ (ከጠነከረብኝ)፤የእጅ እና የእግር ስሮቹን፤ስጋው
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ከሸፇነብኝና ስሮቹን ማግኘት ካሌቻሌኩ፤የታመመው/የታመመችው ግሇሰብ
አሌማዜ ባሇጭራ መሆኑን አውቃሇሁ (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት 4/2012)፡
፡
በተጨማሪም በማዴያ ቀበላ ነዋሪ የሆኑት አቶ አህመዴ ጀማሌ ስሇበሽታ መሇያቸው ሲያስረደ፡
አሌማዜ ባሇጭራ በሽታ ሰዎችን በብዚት የሚያጠቃው በበጋ ነው፡፡ እኔ
አሌማዜ ባሇጭራ የታመመ ሰው የምሇየው በመጀመሪያ በማየት ነው፤
ከዙያም በመጠየቅ፤በዙህ በሽታ የተያ ሰው ገሊው ሽፌ ይሊሌ፤
በተዯጋጋሚ ያስሇዋሌ፤ውጋትም አሇው፡፡ በበሽታው ከሶስት ጊዛ በሊይ
በተዯጋጋሚ የታመመ ሰው ከመጣብኝ የኤች.ኣይ.ቪ በሽተኛ መሆኑን
አረጋግጣሇሁ፤የኤች.አይ.ቪ በሽተኞች ሊይ የሚወጣ ቁስሌ እና የአሌማዜ
ባሇጭራ ቁስሌ ይመሳሰሊሌ፤እኔም ቁስለ እንዲይነካኝ በጥንቃቄ
መዴሀኒቱን እሰጣሇሁ (ቃሇ መጠይቅ፣ የካቲት25/2012)፡፡
መረጃው በተሰበሰበበት አካባቢ ያለ የባህሌ ሏኪሞች ውጫዊ ሕመምን፤ቆስሇው የሚታዩ፣
የአካሌ ክፌሌ (ቀሇምን፣ አቋምንና የሰውነትን ቅርፅ) የሚሇውጡ፤(የወፌ በሽታ፣ የቆሊቁስሌ፣
በእባብ

መነዯፌ፣

ሆዴ

ቁርጠት/ተቅማጥ)፤ከውስጣዊ

ስሜት

ምሌክት

በመውሰዴ፤የበሽታ

ዓይነት፣ ተፅዕኖ እና ባሕርይን እንዯሚሇዩ እና ከሰውነት ክፌሌ፤ዓይን፣ ምሊስ፣ አገጭ፣
ቅንዴብ፣

አፌንጫ፣

መሆናቸውን፤በመስክ

የእጅና
የተገኙ

የእግር

ሥሮች፤በሽታን

መረጃዎች

ጠቁመዋሌ፡፡

ሇመሇየት
የታካሚውን

ተመራጭ
ተክሇ

ቦታዎች

ሰውነት

እና

አጠቃሊይ አቋም በመፇተሸ፤የሌብ ምት፣ የሰውነት ሙቀት መጨመር/መቀነስ፣ የጅማት
መሸማቀቅ፣ የሰውነት መዴከም (መዚሌ)፣ የሰውነት ክብዯት መጨመር/መቀነስ፣ መዜሇፌሇፌ፣
መንቀጥቀጥ፣ የዴካም ስሜት፣ እራስን መሳት፣ ማሊብ፣ የራስ እና የሆዴ ሕመም ተጨማሪ
በታካሚዎች

ሊይ

የሚታዩ

ምሌክቶች

መሆናቸውን

አቶ

ሱሉህማን

(ቃሇ

መጠይቅ፣

መጋቢት4/2012) አስረዴተዋሌ፡፡
በተጨማሪም በዲበሳ፣ በንክኪ፣ በማሸት፣ በማጠፌና በመርጋት፣ በመጨበጥና በማሊሊት፣
በመጫንና

በመሌቀቅ፤የአተነፊፇስ

ሥርዓት፣

የሌብ

ትርታ፣

የዯም

ዜውውር፣

የጡንቻ

መሸማቀቅ፣ የትኩሳት መጠንን በመሇካት፣ የተሇያዩ የበሽታ ምሌክቶችን ሇማረጋገጥ እና መረጃ
ሇመሰብሰብ ሲባሌ፤የታካሚውን ሰውነት መዲበስና መነካካት አስፇሊጊ መሆኑን መስክ ሊይ
ያገኘኋቸው አቶ ወሰኔሇህ ጫኔ (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት9/2012) ገሌጸዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ የባህሌ
ሏኪሞች ውስጣዊ ሕመምን ሇመሇየት፤በሰውነት አካሌ ሊይ ምሌክት ማግኘት ሇሚከብደ
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የሕመም

ዓይነቶች፤የስሜት

ሕዋስን

በመጠቀም

ምርመራ

እንዯሚያዯርጉ

መረጃዎች

ጠቁመዋሌ፡፡
በመሆኑም ከመስክ የተገኘው መረጃ የሚያመሇክተው በአብዚኛው የአካባቢውን ማህበረሰብ
የሚያጠቁ በሽታዎች የቆሊ ቁስሌ፣ የወፌ በሽታ፣ አሌማዜ ባሇጭራ፣ አይሬ፣ ኪንታሮት፣
ምች፣ እከክ (ቁስሌ)፣ ተቅማጥ (ሆዴ ቁርጠት) ፣ ችፋ፣ በእባብ መነዯፌና ሊሽ ሲሆኑ፤
በአካባቢው ያለ የባህሌ መዴሀኒት ቀማሚዎች፤በሽታዎቹን፤በእይታ፣ በመዲበስ፣ በመነካካት፣
በመጠየቅ፣ የሌብ ትርታን በማዲመጥ፣ የሙቀት መጠን በመሇካት እና ሌዩ ምሌክቶችን
በማጤን የበሽታውን አይነት፣ ዯረጃና አጠቃሇይ የታካሚውን ሁኔታ መረዲት እንዯሚችለ ነው፡
፡

4.3. ሇሀገረሰብ መዴሀኒትነት የሚያገሇግለ ዕፆች መገኛ ቦታዎች
በሸዋሮቢት ከተማ እና ዘሪያዋ የሚገኙ አካባቢዎች ሇመዴሀኒትነት የሚውለ ፅፆች ከተሇያዩ
አካባቢዎች የሚገኙ ናቸው፡፡ ከመኖሪያ አካባቢያቸው፣ በቅርብ እና በርቀት ካለ ከተራራ ሊይ፣
ከወንዜ ዲር፣ ከጊቢያቸው ውስጥ እና ከእርሻ ቦታዎች፣ ከእምነት ስፌራዎች (ከፀበሌ ቦታ፣
ከመስጅዴ አካባቢ፣ ከመንገዴ ዲርና ከፌራሽ ቤቶች (ከፇረሱ ቤቶች) አካባቢ እንዯሚያገኙ የዘጢ
ቀበላ ነዋሪ የሆኑት አቶ ወሰኔሇህ ጫኔ እንዯሚከተሇው ገሌጸዋሌ፡፡
እኔ መዴሀኒት ከምሰጣቸው በሽታዎች ውስጥ አይሬ የሚሎትን በሽታ
አሇች፡፡ ሇዙች በሽታ የምጠቀመውን ዕፅ ከሮቢ ወንዜ ዲር አገኛሇሁ፣
ትንሽ እራቅ ብዬም ከፌሌ ውሀ ፀበሌ ዘሪያ እና ከምታይው ተራራ ሊይ
አመጣሇሁ፡፡ ሇበሽታው መዴሀኒት የምትሆነው ስሯ ነች፤ቅጠሎም
ከአመት እሰከ አመት አይዯርቅም፤አይጠፊም፤እናም የታመሙ ሰዎች
ሲመጡብኝ አሌቸገርም፡፡ ስሯን ነቅዬ አመጣና ግንባራቸው ሊይ
አስርሊቸዋሇሁ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት27/2012)፡፡9
ላሊው የባህሌ ህክምና ባሇሙያ ሇመዴሀኒትነት የሚያገሇግለ ዕፆችን ስሇሚያገኙባቸው ቦታዎች
ሲገሌፁ፡ብዘ ጊዛ የማክማቸው በሽታዎች ሆዴ ቁርጠት፣ እከክ እና ቁስሌ
ሇወጣበት ሰው፤ቅጠሌ ከጓሮዬ በጠስ አዴርጌ፣ አሸት አሸት አዴርጌ
እሰጣቸዋሇሁ፤የአሊህ ፌቃዴ ሆኖ ያሽራቸዋሌ፤አናም እሩቅ አሌሄዴም፤
9

የዘጢ ኮረብታ፤ ከዘጢ ቅደስ ገብርኤሌ ቤተ ክርስቲያን፤ በስተምስራቅ፤ከአካባቢው ነዋሪዎች፤በስተ ዯቡብ ፤
የሚገኝ በዕፅዋት የተሸፇነ ኮረብታ ሲሆን፤የባህሌ መዴሀኒት ቀማሚዎች፤ሇመዴሀኒትነት የሚጠቀሟቸውን እፆች
በብዚት የሚገኙበት ቦታ በመሆኑ ከስፌራው አስፇሊጊ ዕፆችን እንዯሚሰበስቡ ጠቁመዋሌ፡፡
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አዙሁ ቅያችን አሇ፤በጋ ሲሆን ነው እንጂ ፀሀዩ የሚያዯርቀው፤
በቀዜቃዚው ወቅት አዙሁ አገኘዋሇሁ፡፡ በበጋ ታሞ የሚመጣ ሰው ካሇም
እዙህ ቅርብ ካሇው ወንዜ ዲር ሄዴ ብዬ አመጣሇሁ፡፡10 ካጣሁ ካጣሁ
ዯግሞ ላሊ ሀኪም ጋር እንዱሄደ እነግራቸዋሇሁ ይሊለ አቶ ኑሩሁሴን
(ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት 7/2012) ፡፡
በተጨማሪም ቁሌፌ መረጃ አቀባዬ አቶ ሙሳ ሀሰን ዕ ፆቹን ስሇሚያገኙበት ቦታ ያስረዲለ፡ሇመዴሀኒት የምጠቀማቸውን ቅጠልች በቀሊለ አሊገኛቸውም፤እራቅ ያሇ
ቦታ መሄዴ ይኖርብኛሌ፡፡ እንዱያውም ቦታው አስፇሪ ነው፤ብዘ የደር
አራዊት አለበት፤በተሇይ እባብ እና ንድ መኖሪያቸው ነው፡፡ እኔም
እንኳን ያስፇራኛሌ፤የአሊህን ትዕዚዜ ሳሌጠብቅ መዴሀኒት ሇመቁረጥ
ብሄዴ ሇኔም አይቀርሌኝም፤ንፁህ ሆኜ ነው፤መዴሀኒት ሇማምጣት
የምሄዯው (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት 5/2012)፡፡
ከአቶ ሙሳ ሀሳብ መረዲት እንዯሚቻሇው ሇመዴሀኒትነት የሚጠቀሟቸው ግብዓቶች በቅርበት
የሚገኙ አሇመሆናቸውና ዕፆቹን ሇማግኘት፤ሇህይወት አስጊ ወዯሆኑ ቦታዎች መሄዴ ግዴ
መሆኑን፤በዙህ ሂዯት እራሳቸውን ሇአዯጋ የሚያጋሌጥ ሁኔታ ሉገጥማቸው እንዯሚችሌ
ገሌጸዋሌ፡፡ ሆኖም ዕፆቹን ሇመሰብሰብ ከመሄዲቸው በፉት መጽዲት፤(ሰውነትን መታጠብ፣
መጥፍ ንግግር ከመናገር መቆጠብ፣ መስገዴ፣ መፀሇይ እና ከፇጣሪ (ከአሊህ) ጋር መታረቅ
እንዱሁም ጥንቃቄ ማዴረግ፤ይዯርሳሌ ተብል ከሚታስብ ቁጣ እራስን መከሊከሌ የሚያስችሌ
መሆኑን ጠቁመዋሌ፡፡
ከቁሌፌ መረጃ አቀባዮች መረጃ በመነሳት ሇመዴሀኒትነት የሚያገሇግለ ዕፅዋቶች እንዯ በሽታው
አይነት እና እንዯመዴሀኒቱ (ዕፆቹ) አይነትና ባህሪ የሚገኙበት ቦታ የተሇያየ መሆኑን መረዲት
ይቻሊሌ፡፡ አንዲንዴ መዴሀኒቶች በቅርብ የሚገኙ፣ በጓሮ (ከአትክሌት ስፌራ፣ ከሰፇር፤ከመንገዴ
ዲርና ፌራሽ ቤቶች (ፇርሰው ካሌተነሱ ቤቶች) ውስጥ የሚገኙ ሲሆኑ ላልቹ ዯግሞ እራቅ ካለ
ቦታዎች ከተራራዎች፣ ከዯኖች፣ ከወንዜ ዲር እና ከእርሻ ቦታዎች (ከማሳ ውስጥ/ከመስኖ)
የሚገኙ መሆናቸውን የቀረቡት መረጃዎች አመሊክተዋሌ፡፡

10

ላሊው የባህሌ መዴሀኒተኞች ሇመዴሀኒትነት የሚጠቀሟቸውን ዕፆች የሚያገኙት ከሮቢት ወንዜ ዲር እና
በወንዘ አቅራቢያ ከሚገኙ የፀበሌ ስፌራዎች አካባቢ ሲሆን አካባቢው እዴሜ ጠገብ ዚፍች እና ፇውስ መሆን
የሚችለ ዕፆች የሚገኙበት ቦታ ነው፡፡ በተጨማሪም የሮቢት ወንዜ የአካባቢውን ማህበረሰብ የመስኖ ሌማት
ተጠቃሚ እያዯረገ የሚገኝ የተፇጥሮ ሀብት ነው፡፡
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4.4. ሇመዴሀኒትነት የሚያገሇግለ የዕፅዋት ክፌልች
የፌርፌር ቀበላ ነዋሪ የሆኑት አቶ ሸዋረገዴ አጥናፈ ሇመዴሀኒትነት ስሇሚጠቀሟቸው የዕፅዋት
ክፌልች ሲገሌጹ፡በቆሊ ቁስሌ ሇተያ ሰው፣ በአሌማዜ ባሇጭራ፣ እባብ ሇነዯፇው እንዱሁም
ሇተቅማጥ
(ሇሆዴ
ህመም)
የሚሆን
መዴሀኒት
እሰጣሇሁ፡፡
የምጠቀመውም ዕፅዋት ነው፤ከዕፅዋቱም በአብዚኛው ቅጠሊቸውን እና
ከዕፅዋቱ የሚወጣውን ውሀና ዯም ነው የምጠቀመው፡፡ አንዲንዴ አብሮ
አዯጎቼ ዯግሞ ስሩንም፣ ቅርፉቱንም ያዯርጉታሌ፤እኔ ግን ቅጠለን ነው
የማጋጀው እና እንዯ እውቀታችን፣ እንዯሌምዲችን ነው የምንሰጠው
(ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት 10/2012)፡፡
የፓፓዬ ሰፇር ነዋሪ የሆኑት ወ/ሮ አረጋሽ ስሇሚጠቀሙት የዕፅዋት ክፌሌ ሲገሌጹ፡- “አኔ
አይን ሊይ የምትወጣዋን አይሬ የተባሇችውን፤በሽታ ነው የማዴነው፤ሇሆዴ ህመምና ሇህጻናት
በሽታም ቅጠሌ ቀጠፌ አዴርጌ መዴሀኒት እሰጣሇሁ፡፡ አይሬ ሇተባሇችው በሽታ የምጠቀመው
መዴሀኒት፤ስር

ነው፤ስር

ነቀሌ

አዴርጌ፤በግንባራቸው

ሊይ

እንዱያስሩ

አዯርጋሇሁ”

(ቃሇ

መጠይቅ፣መጋቢት6/2012)፡፡
ላሊው ቁሌፌ መረጃ አቀባዬ አቶ ሙሳ ሀሰን ስሇሚጠቀሟቸው የዕፅዋት ክፌልች ሲያስረደ፡“መዴሀኒት ሇምሰጣቸው በሽታዎች፤ሇአንደ በሽታ እንኳን ከሶስት ወይም ከአራት አይነት
ዕፅዋት፤ከአንደ

ቅጠለን፤ከላሊው

ቀንበጡን፤ከላሊው

ዯግሞ

ስሩን

እጠቀማሇሁ፤በሽታው

እንዯሚገኝበት ዯረጃ ማሇቴ ነው” (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት2/2012) ፡፡
የባህሌ

ህክምና

ባሇሙያዎቹ

ከሰጡት

መረጃ

መረዲት

እንዯሚቻሇው

ሇመዴሀኒትነት

የሚያገሇግለ የዕፅዋት ክፌልች አንዴም፤የሀገረሰብ ሀኪሞቹ እንዲሊቸው እውቀት፣ ሌምዴ እና
አመሇካከት፤አንዴም እንዯ በሽታው አይነት እና ሁኔታ የተሇያዩ መሆናቸውን ነው፡፡ የህክምና
አገሌግልት የሚሰጧቸው በሽታዎች ተመሳሳይ ቢሆኑ እንኳን የተሇያየ ዕፅ እና የዕፅዋት
ክፌልችን ሇመዴሀኒትነት ይጠቀማለ፡፡ በመሆኑም ተመሳሳይ በሽታ የሚያክሙ የሀገረሰብ
ሀኪሞች አንዲንድቹ የዕፅዋቱን ቅጠሌ ሲጠቀሙ ላልቹ ዯግሞ የዕፅዋቱን ግንዴ፣ ቅርፉት፣
አበባ፣ ቀንበጥ፣ ስርና ውሀ በመጠቀም ታማሚዎችን እንዯሚፇውሱ ከመስክ የተገኘው መረጃ
ጠቁሟሌ፡፡
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ይህም የባህሌ ሀኪሞች ከመጡበት የመናት ህክምና ሌምዴ እና አመኔታ እንዱሁም
ከታካሚዎች እምነት፣ ፌሊጎት እና ተቀባይነት ጋር የተያያ ሲሆን፤እንዯ ወቅቱ ሁኔታ ከሶስቱ
አንደ ሇመዴሀኒትነት የሚያገሇግሇው ዕፅ ቢጠፊ (ባይገኝ) የተገኙትን የዕፅ ውጤቶች እና
ሶስተኛውን (የጠፊውን) ዕፅ ሉተካ የሚችሇውን ላሊ ዕፅ በመጨመር፤አሌያም የሁሇቱን ዕፆች
መዴሀኒት በተሇያየ ሁኔታ ማሇትም በመጠን፤ዯጋግሞ በመስጠት እና መጠኑን ከመዯበኛው
ከፌ በማዯረግ ህመምተኞችን እንዯሚፇውሱ አስረዴተዋሌ፡፡ በዙህ መሌኩ ያሊቸውን ሀገር በቀሌ
እውቀት በመጠቀም፤በተሇያዩ በሽታዎች የተያዘ ሰዎችን በማከም ግሊዊ፣ ቤተሰባዊ እና
ማህበራዊ ጤንነትን፣ ዯህንነትን እንዯሚያስጠብቁ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡

4.5. ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ተያያዥ እምነቶች፣ ሌማድችና የተመረጡ ቀናት
አቶ አገኘሁ የመዴሀኒት ዜግጅት ሊይ ስሊሊቸው እምነት እና ሌማዴ ሲያስረደ፡መዴሀኒቶችን ሳጋጅ ሇመዴሀኒቱም ሆነ ሇራሴ ስሌ የማዯርጋቸው
ነገሮች አለ፤መዴሀኒቱን ዴንገት ተነስቼ መቁረጥ አሌችሌም፤
መዴሀኒቶቹን ነገ የምቆርጥ ከሆነ ዚሬ ማታ ወይም ላሉት ተነስቼ
ሰውነቴን እታጠባሇሁ፤መዴሀኒት ሇመቁረጥ እንዯምሄዴ፤ሇሌጆቼም፤
ሇባሇቤቴም አሌናገረም፤ማንንም ሰው ባሊገኝ እወዲሇሁ፤ከሰዎች ጋር
ከተገናኘሁና ስሇመዴሀኒቱ ከተናገርኩ፤መዴሀኒቱ ይረክሳሌ፤መዴሀኒት
ሇማጋጀት ጥንቃቄ ማዴረግ አሇብኝ፤ይህ ካሌሆነ፤መዴሀኒቱ ፇውስ
አይሰጥም (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት29/2012) ይሊለ፡፡
ይህንኑ አስመሌክቶ አቶ ወሰኔሇህ ጫኔ እንዯሚከተሇው ይገሌጻለ፡መዴሀኒት የመቁረጫ ቀናት መመረጥ አሇባቸው፤በተገኘው ቀን ሁለ
መዴሀኒት አይቆረጥም፤አይዯሇም መዴሀኒት ሇመቁረጥ ይቅርና ሰው
እንኳን መንገዴ ሇመሄዴ ሲያስብ፤አዱስ ቤት ሇመግባት ሲወስን፤ ቅዬውን
ሇመሌቀቅ ሲፇሌግ የሚመርጣቸው ቀናት አለ፤ትዲር ሇመመስረት፤
ከሀገር ሇመውጣትም የሚመረጡ ወራት አለ፡፡ እናም እኔ መዴሀኒት
ሇመቁረጥ ካሰብኩ ረቡዕ እና አርብን እመርጣሇሁ፡፡ ይህን ማዴረጌ
ሇእኔም ሇታማሚውም ይበጃሌ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት26/2012)፡፡
ላሊው የሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያ አቶ ሸዋረገዴ አጥናፈ በባህሌ ህክምና ሂዯት ያሊቸውን
እምነትና ሌማዴ ሲገሌጹ፡- “እኔ ሇመዴሀኒት ያሇኝ ክብር ትሌቅ ነው፤መዴሀኒቶቼን አክብሬ
ስሇማጋጅ፤የሰጠሁት መዴሀኒት ፌቱን ነው፤መዴሀኒት አዴርጌሇት ያሌዲነ የሇም” ይሊለ (ቃሇ
መጠይቅ፣መጋቢት4/2012)፡፡
78

ከመረጃ

አቀባዮቹ

ሀሳብ

መረዲት

እንዯሚቻሇው

ሀገረሰባዊ

መዴሀኒቶች

የሚቆረጡበት፣

የሚጋጁበት እና ሇታካሚዎች የሚሰጡበት ስርዓት እንዯ ግሇሰቡ፤ማህበረሰቡ፤እምነት፣ ባህሌ፣
ሌማዴ የአኗኗር ስርዓት እና አመሇካከት የተሇያየ መሆኑን ነው፡፡ በአካባቢው ያለ የባህሌ
ህክምና

ባሇሙያዎች

ሇታማሚዎች

መዴሀኒቶችን

የሚሰጡበት

ከማጋጀታቸው

ስርዓት፤ከቀናትና

ከሰዓታት

በፉት፣

በዜግጅት

አንጻር

አገሌግልት

ወቅት

እና

የሚሰጡበት

ምክንያት እንዲሊቸው ቁሌፌ መረጃ አቀባዮች አስረዴተዋሌ፡፡
የባህሌ ህክምና ባሇሙያው አቶ ሙሳ ሀሰን መዴሀኒት ስሇሚቆርጡባቸው ቀናት፣ ሰዓታትና
ቁሶች እንዯሚከተሇው ያስረዲለ፡እኔ የእስሌምና እምነት ተከታይ ነኝ፡፡ ከአባቴ ሇተተፊሌኝ በሽታዎች
መዴሀኒት እሰጣሇሁ፤ከአሊህ ጋር አዴናሇሁ፤የሚያዴነው አሊህ ነው፤እኛ
ምክንያቶቹ ነን፡፡ ከማክማቸው በሽታዎች ውስጥ የወፌ በሽታ፣ የሆዴ
ቁርጠት (መንፊት)፣ እባብ ሇነዯፇው ሰው፣ ሇህጻናት (ሇአይነ ወግ) ፣
የተቅማጥ (ዴንገተኛ) ፣ የቆሊ ቁስሌ እና አይሬ የተባለ በሽታዎች
ናቸው፡፡ ይሁንና መዴሀኒት ሇመቁረጥ፤ቀን አሌመርጥም፡፡ ሁለም ቀናት
ከአሊህ የተሰጡን ናቸው፤ስሇዙህ ይህ ጥሩ ቀን፤ይህ ዯግሞ መጥፍ ቀን
ነው፤አሌሌም፡፡ ታማሚዎች ታመው ወዯ እኔ ከመጡ በየትኛውም ቀን
መዴሀኒት እቆርጣሇሁ፤ እሰጣሇሁ፡፡
ይሁን እንጂ ሇሁለም በሽታዎች የምቆርጣቸው መዴሀኒቶች አንዴ
አይነት ዜግጅት የሊቸውም፡፡ ሇወፌ በሽታ፣ እባብ ሇነዯፇው ሰው እና
ሇሌጆች፤ሇአይነ ወግ (የሰው አይን) የማጋጃቸውን መዴሀኒቶች
የማመጣቸው እራቅ ካሇ ቦታ ነው፡፡ እነዙህን መዴሀኒቶች ሇማመጣት
ከመሄዳ በፉት ገሊዬን እታጠባሇሁ፤እሰግዲሇሁ፤ከጠዋቱ 11፡00 በኋሊ ነው
መዴሀኒቶቹ ወዯሚገኙበት ቦታ የምሄዯው፡፡ ከሁለም በሊይ ግን ሇሀጸናት
(ሇሌጆች) የምሰጠውን መዴሀኒት ሇመቁረጥ ስሄዴም ሆነ ስመሇስ ሰዎች
እንዲያገኙኝ እጠነቀቃሇሁ፡፡ መዴሀኒቶቹን ሇማምጣት ስሄዴ ሰዎች
ካገኙኝ መዴሀኒቶቹን ሉያዩብኝ፣ ሉጠይቁኝ፤ብዘ ሉያናግሩኝ ይችሊለ፤ይህ
ከሆነ ዯግሞ መዯሀኒቱ ምስጢራዊ መሆኑ ይቀራሌ፤አይሰምርም፤
ይረክስብኛሌ፤ላልቹ ሇሆዴ ቁርጠት፣ ሇተቅማጥ (ሆደ ሇሚነፊው ሰው)
እና በዴንገት ዯም ሇሚፇሰው ሰው (ዯምን ሇማስቆም) ሇመዴሀኒትነት
የምጠቀማቸውን ዕፆች ዯግሞ ከጊቢ ውስጥ አገኛሇሁ፡፡11 አነዙህን
11

የባህሌ ህክምና ባሇሙያው አቶ ሙሳ ሀሰን ጊቢ ውስጥ ሇመዴሀኒት የሚያገሇግለ በርካታ ዕፆች አለ፡፡ መረጃ
አቀባዬ ፌቃዯኛ ሆነው ባዯረኩት ምሌከታ መሰረት እፆቹ በተሇያዩ ምክንያቶች እንዲይጠፈና በቤት ውስጥ እንስሳት
እንዲይበለ በሚሌ፤ በከሰላ እሾህ ተከሌሇው ይገኛለ፡፡
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በየትኛውም ጊዛ እና ሰዓት ቆርጬ አጋጃሇሁ (ቃሇ መጠይቅ፣ የካቲት
27/2012)፡፡
አቶ

ሙሳ

አያይውም፤ሇሆዴ

የሚጠቀሟቸው

ዕፆች

ቁርጠት

ከጊቢያቸው

(ሇመንፊት)፣ሇተቅማጥ

ውስጥ

የሚያገኙ

እና

በመሆናቸው

ዯም

ምንም

ሇማስቆም
አይነት

ቁስ

ሳይጠቀሙ በእጃቸው ቀጥፇው፣ በእጃቸው አሽተው፤ሇታካሚዎች እንዯሚሰጡ፤ታካሚዎቹም
ከባህሌ ሀኪሞቹ የተሰጣቸውን የዕፅ ውጤት በመጭመቅ የሚሰጡ መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡
በተጨማሪም

ሇአይሬ

በመንቀሌ፤ስሩን

መዴሀኒት

ቆርጠው

የሚጠቀሟትንም

ሇመዴሀኒትነት

መጠይቅ፣የካቲት27/2012)፡፡

እኔም

ስር

የሚያስቀሩ

በመስክ

ወቅት

እንዯዙሁ

መሆናቸውንም
መዴሀኒቶቹን

ዕፅዋቱን

በእጃቸው

ገሌፀውሌኛሌ
ሲቆርጡና

(ቃሇ

ሲያጋጁ

እንዴመሇከት ፇቃዯኛ ሆነው፤ባዯረኩት ምሌከታ መሰረት፤የመዴሀኒት መቁረጫ፣ ማጋጃ እና
መስጫ ተብሇው የተሇዩ ቁሶች እንዯላሊቸው አረጋግጫሇሁ፡፡
በተጨማሪም አቶ ሙሳ ሇላልቹ በሽታዎች መዴሀኒት የሚሆኑ ዕፆችን ሇመሰብሰብ፤ቤት
ውስጥ ባገኙት (ቢሊዋ፣ማጭዴ፣መጥረቢያ) እንዱሁም ሇዕፆቹ ማጠራቀሚያ የሚሆን ቅዲጅ
ጨርቅ በመያዜ ዕፆቹን እንዯሚሰበስቡ ገሌጸዋሌ፡፡
የባህሌ ህክምና ባሇሙያው አቶ አገኘሁ ትርፋ “እኔ የማክመው በሽታ የቆሊ ቁስሌ እና አሌማዜ
ባሇ ጭራ ነው፡፡ ሇእነዙህ በሽታዎች ግብዓት የሚሆኑ መዴሀኒቶችን የምሰበስበው ከዕፅዋት
ነው፡፡

መዴሀኒቶችን

ሇመቁረጥ

ከመሄዳ

በፉት

ሰውነቴን

እታጠባሇሁ፤ሰዎች

ባያገኙኝ

እመርጣሇሁ” ይሊለ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት29/2012)፡፡
እንዯ አቶ አገኘሁ ገሇጻ ሇሚያክሟቸው የበሽታ አይነቶች ዕ ፆቹን ሇመሰብሰብ ወዯ ወንዜ ዲር
ሲሄደ፤የግሌ የመዴሀኒት መቁረጫ ቢሊዋ እና የተቆረጡትን ዕፅ መሰብሰቢያ የሚሆን ቀረጢት
(ከቅዲጅ ጨርቅ በእጅ
ቢሊዋና

መዴሀኒት

አገሌግልት

የተሰፊ መቋጠሪያ) ይይዚለ፡፡ መዯሀኒት ሇመቁረጥ የሚጠቀሙት

የሚሰበስቡበት

እንዯማይጠቀሙበት

ቀረጢት

(መቋጠሪያ)

ገሌፀውሌኛሌ፡፡

ከመዴሀኒታቸው

ሇመዴሀኒት

መውቀጫም

ውጪ

ሇላሊ

የሚጠቀሙት

ሙቀጫ፤ከመዴሀኒት ውጪ ላሊ ግብዓት እንዯማይወቀጥበት ይናገራለ (ቃሇ መጠይቅ፣
የካቲት29/2012)፡፡ በአጠቃሊይ እነዙህን ቁሶች፤እንዯ ቅደስ እቃ ስሇሚመሇከቷቸው፤ሇምግብነት
የሚያገሇግለ የዕፅዋትና የእንሰሳት ውጤቶች በእነዙህ ቁሶች እንዯማይጋጁ አስረዴተዋሌ፡፡
ይህም መዴሀኒት የተሇየ ክብር ያሇው መሆኑን ታሳቢ በማዴረግ፤ሰዎችን ከበሽታ ሇማዲን
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የሚጋጅ ዕፅ፤ከላልች

የእሇት ከእሇት መጠቀሚያ ቁሶች ጋር ማነካካት ተገቢ አሇመሆኑን

በማመን ነው፡፡
ይህንኑ አስመሌክቶ አቶ ሸዋረገዴ አጥናፈ ስሇዜግጅታቸው ሲገሌፁ፡እኔ
ሇምቆርጣቸው
ዕፆች
ትሌቅ
ክብር
አሇኝ፤በጥንቃቄ
ነው
የማጋጃቸው፣ሰው ከህመሙ ሇሚዴንባቸውን ዕፆች ከፌተኛ ጥንቃቄ
ያስፇሌጋሌ፤ካሊከበርናቸው ፇጣሪ የራባቸውን ፇውስ ይዯብቁብናሌ፤
መዴሀኒቶቹን ነገ ሇመቁረጥ ካሰብኩ ዚሬ ማታ ገሊዬን እታጠባሇሁ፤
ከቤተሰቦቼ፣ ከሌጆቼና ከባሇቤቴ ጋር የሚያጋጭ ነገር ቢኖር እንኳን
እታገሳሇሁ፤ከማንም ሰው ጋር እሊፉ ንግግር ሊሇመነጋገር እጠነቀቃሇሁ፤
በማሇዲ ተነስቼ ጸልቴን አዯርሳሇሁ፡፡12 ከዙያም ሰዎች ሳይነሱ
መዴሀኒቶቹን ከሚገኙበት ቦታ ስብስቤ፤ሰዎች ሳይነሱ ተመሌሼ
እዯርሳሇሁ፡፡ የሰበሰብኳቸውን መዴሀኒቶችም ሳጋጅ ነጠሌ ብዬ ነው፤ወዯ
ጓሮ ውር ብዬ አጋጃሇሁ፡፡ ምክንያቱም ሰዎች እያዩት የተጋጀ
መዴሀኒት ጥሩ አይሆንም፤ፇዋሽ እና ሇሰዎች መፌትሔ የሚሆነው ከሊይ
የተናገርኳቸው ጥንቃቄዎች ሲተገበሩ እና ምስጢራዊ ሲሆኑ ነው፤
መዴሀኒት መሆን የሚችለት ብዬ አምናሇሁ፡፡
አቶ ሸዋረገዴ አያይውም እነዙህን ዕፆች ሇመሰብሰብ ወዯሚገኙበት
ስፌራ ስሄዴ፤ዕፆቹን መቁረጫ ሉሆነኝ የሚችሌ፤ቤት ውስጥ ያገኘሁትን
ብረት ነገር እይዚሇሁ፤ዕፆቹን ቆርጬ በነጠሊዬ ጫፌ ቋጠር አዴርጌ
እመጣሇሁ፡፡ የሰበሰብኳቸው ዕፆች የሚወቀጡ፣ የሚዯርቁ እና የሚፇጩ
ከሆነ ቤት ውስጥ በምንጠቀምባቸው ቁሶች (ብረት ምጣዴ፣ ሙቀጫ፣
ሳፊ) እንዱሁም ላልች ቁሶችን እጠቀማሇሁ፡፡ ሇመዴሀኒት ማጋጃ ብዬ
የሇየሁት እቃ የሇም፤ቤት ውስጥ ባገኘሁት በማንኛውም እቃ እቀምማሇሁ
(ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት 4/2012) ይሊለ፡፡
የባህሌ ህክምና ባሇሙያዎቹ ከሰጡት ሀሳብ መረዲት እንዯሚቻሇው፤ሇባህሌ ህክምና መዴሀኒት
ሆነው የሚያገሇግለ የዕፅ ውጤቶች ዜግጅት እንዯ በሽታዎቹ አይነት እና እንዯሚጠቀሟቸው
ዕፆች የተሇያዩ ናቸው፡፡ በተጨማሪም አንዲንዴ በባህሌ ህክምና የሚዲኑ በሽታዎች
የባህሌ

ህክምና

ባሇሙያዎቹ

ከሰጡት

መረጃ

መረዲት

ከሊይ

እንዯሚቻሇው፤መዴሀኒቶቹን

ከመቁረጣቸው በፉት ሰውነታቸውን የሚታጠቡበት ምክንያት፤ሰውነትን መታጠብ ከመንጻት
ጋር

ስሇሚያያዜ፤ይህም የባህሌ ህክምና ባሇሙያው ከባሇቤቱ (ከሚስቱ) ጋር ግብረ ስጋ

12

ቁሌፌ መረጃ አቀባዬ፤ አቶ ሸዋረገዴ አጥናፈን መዴሀኒት ሇመቁረጥ ከመሄዲቸው በፉት ስሇሚፀሌዩት ፀልት
ሇመጠየቅ ሞክሬያሇሁ፡፡ ነገር ግን የሰጡኝ ምሊሽ “ፀልት ሇፇጣሪ እንጂ፤ሇሰው አይነገርም” የሚሌ ነበር፡፡
በመሆኑም መረጃ አቀባዬ ፇቃዯኛ ሆነው መረጃውን ማግኘት ባሇመቻላ በትንተናው ውስጥ ማካተት አሌቻሌኩም፡፡
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ግንኙነት ሉያዯርግ፤ላልች መዴሀኒቱን ሉያረክሱ፤ፇጣሪንም ሉያስቀይሙ የሚችለ ተግባራት
ሉፇጽም ይችሊሌ የሚሌ እምነት ያሊቸው በመሆኑና ይህ ተግባር በባህሌ ሀኪሞቹ አመሇካከት
የሚያቆሽሽ፣

መዴሀኒቱ

እንዲይሰራ

(እንዱበርስ)፤እንዱረክስ

የሚያዯርግ፣

በክርስትናው

(ከእግዙአብሔር)፤በእስሌምናውም (ከአሊህ) ጋር የሚሇይ (የሚያጣሊ) ነው፤ተብል ስሇሚታመን
ዕፆቹን ሇመቁረጥ ከመሄዲቸው በፉት እራስን ማንጻት (ማፅዲት) ተገቢ መሆኑን ይጠቁማለ፡፡
የባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች መዴሀኒቶችን ሇመሰብሰብና ሇማጋጀት ዕፆቹ ወዯሚገኙበት ቦታ
ከመሄዲቸው በፉት ፀልት የማዴረጋቸው ምክንያት፤ፀልት ሰውን ከፇጣሪ ጋር የሚያገናኝ
መሆኑን

በማመን፤ሇመዴሀኒቶቹ

ፇዋሽነት፤ሇባሇሙያውም

ይቅርታን፣

ጥበብና

እውቀትን

እንዱሰጣቸው፤የሚቀመመው መዴሀኒት እንዱሰምር፤ከሁለ አስቀዴሞ በፀልት አሊህን (ፇጣሪን)
መማፀን

ቀዲሚ

ተግባር

ነው

ከሚሌ

እምነት

በመነሳት

መሆኑን

የተገኙት

መረጃዎች

አመሊክተዋሌ፡፡
በተጨማሪም መዴሀኒቱን ሇመቁረጥ ሰዎች ከመኝታቸው ሳይነሱ መዴሀኒቱን የሚቆርጡበት
ምክንያት፤ሰዎች የምዴር ፌጥረታትን ከመንካታቸው በፉት መዴሀኒቱን ብንቆርጥ አዲኝ
ይሆናሌ ከሚሌ እምነት በመነሳት

እንዯሆነ ከመረጃ አቀባዮቹ ከተገኘው መረጃ ሇመረዲት

ተችሎሌ፡፡ እንዯ ሀገረሰብ መዴሀኒት ባሇሙያዎቹ እምነት፤የሰው ሌጅ በአንዴም ሆነ በላሊም
መንገዴ በየቀኑ፤በየሰዓቱ (አሊህን/እግዙአብሔርን) (ፇጣሪን) ያስቀይማሌ፤ይበዴሊሌ፤በተሇይም
በጨሇማ የሚሰራው ሀጢያት እጅግ የከፊ በመሆኑ፤ከሀጢያት መሌስ ፇጣሪ የፇጠራቸውን
ፌጥረታት

በመንካት

አንዱረክሱ

ያዯርጋሌ፡፡

ይህ

የሀጢያት

ውጤት

አዲኝ፣ፇዋሽ

እና

በእግዙአብሔር ወይም በአሊህ ንዴ የተመረቁ ዕፆች፤እንዱረክሱ፤የማዲን ሀይሊቸው እንዱዯክም
(እንዱሰወር) ያዯርጋሌ፡፡ ከዙህ አንጻር ዕፆቹ ሰው ሳይነካቸው ካሌተቆረጡ (ካሌተሰበሰቡ) ጥቅም
አሌባ ናቸው፤በሚሌ እምነት መዴሀኒቶቹ ሰው ሳይነሳ ቢቆረጡ ሇሀገረሰብ ሀኪሙ በረከት፤
ሇታካሚዎቹም ፇውስ አንዯሚሆኑ በማመን መዴሀኒቶቹን እንዯሚያጋጁ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡
እንዱሁም ሇህጻናት (ሇአይነ ወግ) የሚጋጁ መዴሀኒቶች የተሇየ ትኩረት የሚሰጡበት
ምክንያት

ህጻናት

በፇጣሪ

(በአሊህ)

ንዴ

ንጹህ፤በክርስትናውም፤የመንግስተ

ሰማያት

ምሳላዎች፤ከየትኛውም ሀጢያት የጸደ በመሆናቸው፤የተሇዩ ናቸው ከሚሌ እምነት በመነሳት
ሇህጻናት የሚጋጅ መዴሀኒት ሰው ሳይነሳ፣ የትኛውም እንቅሰቃሴ እና የዕሇት ተዕሇት
ተግባራት ሳይጀመሩ፤ንፅህናቸውን ከሚያጎዴፌ (ከሚያቆሽሽ)፤ከየትኛውም ሰው የተሇየ ጥንቃቄ
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የሚዯረግበት መሆን አሇበት በሚሌ እምነት፤ የተሇየ ትኩረት እንዯሚያዯርጉ የቀረቡት
መረጃዎች ጠቁመዋሌ፡፡
በመሆኑም ሇመዴሀኒትነት የሚያገሇግለ ዕፆች ካለበት ስፌራ ሇማምጣት እና ሇማጋጀት
እራስን

ማጽዲት

(ንፁህ

መሆን)፤የተቆረጠው

(የተሰበሰበው)

መዴሀኒት

ፌቱን

እንዱሆን

ከማዴረጉም በሊይ፤ፇውስ መሆን የሚችለ ዕፆች ከሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያው እንዲይሰወሩ
ማዴረግ የሚችለ መሆናቸውም ተገሌጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ከሰዎች መራቅ፤ሰው በተኛበት ሰዓት
እና ጊዛ መዴሀኒቶችን ካለበት ቦታ መሰብሰብ እና መቀመም፤መዴሀኒቱ በሰዎች አይታ ውስጥ
እንዲይገባ እና እንዲይረክስ በማዴረግ የመዴሀኒቱን ፌቱንነት ከፌ እንዯሚያዯርገው ተጠቁሟሌ፡፡
ይህንኑ አስመሌክቶ በማዴያ ቀበላ ነዋሪ የሆኑት አቶ ወሰኔሇህ ጫኔ እንዱህ ይሊለ፡- “እኔ
የማክመው በሽታ የቆሊ ቁስሌ፣የወፌ እና የእከክ በሽታ ነው፡፡ ሇእነዙህ በሽታዎች መዴሀኒቶችን
የምቆርጠው እሮብ እና አርብ ነው፡፡ በእነዙህ ቀናት የሚቆረጡ መዴሀኒቶች ፇዋሽ ናቸው፡፡
በጣም ካሌቻሌኩ እና የዯከመ ሰው ከመጣብኝ ግን በየትኛውም ቀን ቢሆን እቆርጣሇሁ” (ቃሇ
መጠይቅ፣የካቲት26/2012)፡፡ መረጃ አቀባዬ እነዙህ ቀናት መንግስተ ሰማያት የሚከፇትባቸው
ቀናት ናቸው፤በሚሌ እምነት ዕፆቹን ሇመቁረጥ የሚመርጧቸው ቀናት መሆናቸውን ገሌጸዋሌ፡፡
ላሊው

ቁሌፌ

መረጃ

አቀባዬ

አቶ

ዯረጀ

ወሰኔ

መዴሀኒቶቹን

ስሇሚሰበስቡበት

እና

ስሇሚቀምሙበት ጊዛ እና ሁኔታ ሲያስረደ፡ሇብዘ በሽታ መዴሀኒት እሰጣሇሁ፤ሇሆዴ ቁርጠት፣ ሇአይሬ፣ ሇወፌ፣
ሇእከክ፣ ሇቆሊ ቁስሌ እና ሇላልችም በሽታዎች መዴሀኒቶችን እሰጣሇሁ፡፡
ሇእነዙህ በሽታዎች የማጋጃቸውን መዴሀኒቶች የምቆርጣቸው በተመቸኝ
ቀን ነው፤ቀኖችን አሌመርጥም፤ ብቻ አምሊኬ ሆይ የምቆርጣቸውን
ቅጠልች ሇመዴሀኒት በሌሌኝ እሊሇሁ፡፡ ከዙህ የቀረ የማዯርገው የሇኝም
(ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት28/2012)፡፡
ከሊይ የሀገረሰብ ሀኪሞቹ ከሰጡት መረጃ መረዲት እንዯሚቻሇው ሁለም የባህሌ ሀኪሞች
መዴሀኒቶቹን የሚሰበስቡበት፣ የሚያጋጁበት እና የሚቀምሙበት እንዱሁም ሇታካሚዎቹ
የሚሰጡበት ሰዓት እና ቀናት እንዱሁም ቁሶች ያሊቸው መሆኑን ነው፡፡ እንዯ ባህሌ ሀኪሞቹ
እውቀት፣ ሌምዴ፤እንዯ በሽታው አይነት፤ስሇ መዴሀኒቶቹ እና ስሇ በሽታው እንዲሊቸው እምነት
እና አመሇካካት፤እንዯሚከተለት ሀይማኖት ስርዓት፣ ሇመናት እንዲሇፈበት የአኗኗር ይቤ እና
ነገሮችን እንዯሚያጤኑበት የአረዲዴ ሁኔታ

የተሇያየ መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም ሰውንም ሆነ
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ፇጣሪን ማስቀየም፣ ቅዴመ ዜግጅቶችን መንጋት፣ የመዴሀኒት ስብሰባ፣ ቅመማ እና አሰጣጥ
ሂዯት ማዚባት፤ስርዓተ ገቢር ማጓዯሌ የሚያስከትሇው መጥፍ እዴሌ አሇ፤ብሇው በሚያምኑና
በሚተገብሩ የባህሌ ሀኪሞች ሊይ ቅጣት ሉያመጣ፤በመኖር እና ባሇመኖር ስጋት ውስጥ
ሉያስገባ እንዯሚችሌ ከቀረቡት መረጃዎች መረዲት ተችሎሌ፡፡
ሇመዴሀኒት መቁረጫ፣ መውቀጫ ማዴረቂያ እና መፌፉያ የሚጠቀሟቸው ቁሶች እንዯ
ባሇሙያዎቹ ሌማዴና አመሇካከት፤አንዲንድቹ ሇመዴሀኒት መቀመሚያ የሚጠቀሟቸውን ቁሶች
በጥንቃቄ እና በክብር ከላልች የእሇት ተዕሇት አገሌግልት ሰጪ ቁሶች በመሇየት መዴሀኒቶችን
የሚያጋጁ ሲሆን ላልቹ ዯግሞ በቅርብ ባገኙት ቁስ፤መዴሀኒቶችን የሚያጋጁ መሆኑን፤
ይህም በመዴሀኒቶቹ ዜግጅት ሊይ ካሊቸው እምነትና ሌማዴ አንፃር የሚሇያዩ መሆኑን
ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡
በመሆኑም በአካባቢው የሚገኙ ሀገረሰባዊ ሀኪሞች፤እራስን አፅዴቶ መዴሀኒት ካሌተቆረጠ
መዴሀኒቱ አያዴንም፣ መዴሀኒቱም ሰው ካየውም ሆነ ሇሰው ከተነገረ ይረክሳሌ፤ይበርሳሌ፣
ሇመዴሀኒቱ ክብር ካሌተሰጠ ፇውስ አይሆንም፣ ሇመዴሀኒቶቹ መቁረጫና ማጋጃ የሚሆኑ
የተሇዩ ቁሶች መጠቀም አስፇሊጊ ነው፣ ፀብ፤ክርክርና ክፊትን ማራቅ ሇመዴሀኒቱ ፌቱንነት
ወሳኝ መሆኑን በማመን እነዙህን የመዴሀኒት ዜግጅት ሌማድቻቸውን ተግባራዊ ያዯርጋለ፡፡
በአንዲንዴ የባህሌ ሀኪሞችም ረቡዕ እና አርብ ሇመዴሀኒት መቁረጫ የሚመርጧቸው ቀናት
መሆናቸውም ተገሌጧሌ፡፡ ይህም በአካባቢው ማህበረሰብ በተሇይም በባህሌ ሀኪሞች ንዴ ክፈ
ነገር ማዴረግ፣ ፀብና ክርክርን ማንገስ፣ መቆሸሽ፣ ሰሊምን ማጣትና ማሳጣት፣ ክፊትና ተንኮሌ
በሌብ ውስጥ መያዜ፣ ንቀት እና ትዕቢት ከፇጣሪ ንዴ (ከእግዙአብሔር/ከአሊህ) የሚያጣሊ፤
የሚያርቅ፤የሚሇይ ነው የሚሌ የጋራ እምነት አሊቸው፡፡ ይህም ፇዋሽ የሆኑ ዕፆችን በመሰወር
እና የሚቆረጡ መዴሀኒቶች ፇውሰ አሌባ እንዱሆኑ ምክንያት ይሆናሌ በሚሌ እምነት ጥንቃቄ
እንዯሚያዯርጉ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡

4.6. ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒት አገጃጀት እና አሰጣጥ ሂዯት
በሸዋሮቢት ከተማና እና አካባቢዋ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፌልች በተሇያዩ በሽታዎቸ ይጠቃለ፡፡
እነዙህን በሽታዎች ሇመከሊከሌ በማህበረሰቡ ውስጥ ያለ የባህሌ ሀኪሞች ከተሇያዩ ዕፆች
በሚገኙ ግብዓቶች እራሳቸውን ከበሽታ ይከሊከሊለ፡፡ ከዕፅዋት ከሚገኙ አበቦች፣ ስራስር፣ ግንዴ፣
ቅጠሌና እና ፌሬ አብሮ በመውቀጥ፣ በመፌጨት፣ በመቀሊቀሌ መዴሀኒቶችን ያጋጃለ፡፡
እነዙህ መዴሀኒቶች የሚጋጁት እንዯ በሽታው አይነት፣ እንዯ ሀገረሰብ ሀኪሞቹ የህክምና
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ሌምዴ እና እንዲሊቸው እውቀት የሚወሰን ሲሆን በተሇያየ መሌክ ተጋጅተው ሇታካሚዎች
ይሰጣለ፡፡
እንዯ አቶ ወሰኔሇህ ጫኔ ገሇጻ፡- “ሇተሇያዩ በሽታዎች መዴሀኒት አጋጃሇሁ፡፡ መዴሀኒቶቹንም
የማገኘው

ከዕፅዋት

ነው፤የማገኛቸውን

የዕፅዋት

ውጤቶች

በመውቀጥ፣

በመፌጨት፣

በመቀጥቀጥ እንዱሁም ከዕፅዋቶቹ ሊይ የምፇሌገውን የዕፅዋት ክፌሌ በቀጥታ እጠቀመዋሇሁ”
(ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት19/2012) ይሊለ፡፡
በተጨማሪም አቶ ሙሳ ሀሰን “መዴሀኒቶቹ ከተሇያየ ቦታ ተቆርጠው ወይም ስራቸው ተቆፌሮ
አሌያም ግንዲቸው ተሌጦ ከተሰበሰበ በኋሊ እንዯ በሽታው አይነት በመውቀጥ፣በመፌጨት፣
በማዴረቅና በመቀቀሌ ይጋጃለ” በማሇት ገሌጸውሌኛሌ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት27/2012)፡፡
የባህሌ መዴሀኒት ባሇሙያዎቹ ከሰጡት መረጃ በመነሳት በባህሌ ህክምና ሇመዴኃኒት ቅመማ
የሚያገሇግለ ዕፅዋትን፤ይት፣ ዓይነት፣ ጣዕም እና ባሕርይ በመሇየት፤ከዕፅዋት ግብዓት፤
ከሰብልች፣ ከዚፌ፣ ከሥራሥር እና ፌራፌሬዎች፣ የሀረግ እና የሣር ዓይነቶችን ይሇያለ፡፡
እነዙህ ዕፆች ከተሰበሰቡና ከተሇዩ በኋሊ እንዯ ሀገረሰብ መዴሀኒተኞች እውቀት፣ ሌምዴ እና
ስርዓት፤እንዯበሽታዎቹ
ቅርፉት
አይነትና

እና
እንዯ

መሰሌ

አይነት፤ከዕፅዋቱ፤ቅጠሌ፣
ይቶችን፤ነቅሇው፣

ባሇሙያዎቹ

እውቀት

ቀንበጥ፣

ሇቅመው፣
እና

አበባ፣

ፌሬ፣

ቆርጠው፤ሰብስበው

ሌምዴ፤ዯርቀው፣

ሥር፣
እንዯ

ተፇጭተው፣

ግንዴ፣

በሽታዎቹ
ተወቅጠው፣

ተነፌተው፣ ተፌዜፇው እና ተቀቅሇው በተሇያየ አይነት፣ መጠንና ክንውን የቅመማ ሂዯቱ
እንዯሚከናወን የቀረቡት መረጃዎች ያመሊክታለ፡፡
በተጠኝው ማህበረሰብ ውስጥ ያለ የሀገረሰብ ሀኪሞች ሇመዴሀኒትነት የሚጠቀሟቸው የዕፅዋት
አይነቶች የተሇያየ ይት፣ ጣዕም፣ ሽታና ስያሜ ያሊቸው ሲሆኑ፣ እንዯ በሽታው አይነት እና
ባህሪ ከቅጠሊቸው፣ ከግንዲቸው፣ ከፌሬያቸው፣ ከቅርፉታቸው፣ ከዕፆቹ ውሀ፣ ከስሮቻቸው ሊይ
አስፇሊጊ

ግብዓቶችን

በመውሰዴ

በአይነት፣

በይት

እና

በመጠን

ሇይተው፤አጋጅተው

ሇታካሚዎች ይሰጣለ፡፡ በመሆኑም ከዙህ በታች የበሽታዎቹ አይነት፣ መዴሀኒት መሆን
የሚችለ የዕፅዋት አይነቶች፤አገጃጀት እና የአሰጣጥ ሂዯታቸው፤በቅዴም ተከተሌ ቀርበዋሌ፡፡
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4.6.1. ሇቆሊ ቁስሌ (አንትራክሲ) የሚጋጁ መዴሀኒቶች
በሸዋሮቢት እና አካባቢዋ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፌልች በዙህ በሽታ ሲያዘ ከተሇያዩ የዕፅዋት
አይነቶች መዴሀኒቶች ያጋጃለ፡፡ የዘጢ ቀበላ ነዋሪ የሆኑት አቶ ሙሳ ሀሰን ስሇመዴሀኒቱ
ሲገሌጹ:- ሇዙህ በሽታ በግብዓትነት የሚጠቀሟቸው ዕፆች፤ዕፀ ሌቡና፣ አሜራ እና የጀሞ ቅጠሌ
የተባለ የዕፅዋት አይነቶች ናቸው፡፡ አንዴ ሰው በሰውነቱ ሊይ

የዴካም፣ የመቁሰሌ እና በቁስሎ

ሊይ መጎዴጎዴ ምሌክቶችን ሲያይ ወዯ ባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች ይሄዲሌ፡፡ ይህ በሽታ ሁሇት
አይነት ሲሆን ወንዳ እና ሴት ይባሊሌ፡፡ ወንዳ የቆሊ ቁስሌ በታማሚው ሊይ ቁስለ አይሰፊም፣
በእጅጉም አይጠጥዜም እንዱሁም በታማሚው ሊይ ያሇው የህመም ስሜት በአንጻራዊነት
የቀነሰ ሲሆን ሴቴ የቆሊ ቁስሌ፤በታማሚው ሰውነት ሊይ የሚወጣው ቁስሌ ከወንዳው በተወሰነ
መሌኩ የሰፊ እና ታማሚውን በማዴከም በአፊጣኝ ሇሞት የሚያዲርግ ነው፡፡
በአብዚኛው በሴቴ የቆሊ ቁስሌ የተያ

ሰው የመዲን እዴለ ጠባብ መሆኑን የባህሌ ህክምና

ባሇሙያው ይገሌጻለ፡፡ በህክምና ጊዛ የበሽታው ሌዩነት የሚታየው የመዴሀኒቱ መጠን እና
መዴሀኒቱ

የሚያዯርግበት

ቀን

ብዚት

እንጂ፤የመዴሀኒት

ሌዩነት

የሇውም፡፡

ሀገረሰባዊ

ሀኪሞቹም፤ዕፀ ሌቡና፣ አሜራ እና የጀሞ ቅጠሌ ከተባለት ዕፅዋት፤ቅጠልቻቸውን በመውሰዴ
አዴርቆ መውቀጥ፤ከዙያም በዯንብ የዯቀቀውን ሇመሇየት መንፊት፣ ተነፌቶ የተሇየውን እና
የዯቀቀውን መዴሀኒት (ደቄት)፤ በቅባት (ጭቃ ቅባት) እና በጥቂት ውሀ በመሇወስ በጥንቃቄ
ቁስሎ ሊይ ብቻ (ላሊውን ገሊ እንዲይነካው) በማዴረግ መቀባትና በሀበሻ ጨርቅ ማሰር ነው፡፡
መዴሀኒቱ ሲቀባ፤በሽታውን እንዲገኘው የሚታወቀው፤ታካሚው፤ቁስለ በጣም ይጠጥዋሌ፤
እስከ ሌቡ ዴረስ ይሰማዋሌ፤መዴሀኒቱን ካሰረ በኋሊ ወንዳ የቆሊ ቁስሌ ከሆነ በሶስት ቀን
ውሰጥ ይዴናሌ፤ሴቴ የቆሊ ቁስሌ ከሆነች ዯግሞ ሰባት ቀን ትቆያሇች፤ከሰባት ቀን በኋሊ
ትጠፊሇች፡፡ ታካሚው ከመዴሀኒቱ ባሻገር መዲን የሚችሇው ወተት፣ ስጋ እና ዲቦ መብሊት
ማቆም ሲችሌ ነው፡፡ ነገር ግን እነዙህ ምግቦች ገንቢ እና ሀይሌ ሰጪ በመሆናቸው ቁስለ ሊይ
ያለ በአይን የማይታዩ ነፌሳቶች እንዲይሞቱ ይበሌጥ እንዱጠነክሩና የመዴሀኒቱ የማዲን ሀይሌ
እንዱቀንስ በማዴረግ፤ቁስለን በማባባስ እስከ ሞት ሉያዯርስ ይችሊሌ፡፡ በሽታው ከታማሚው
ውስጥ እስቀመጨረሻው እንዱነቀሌ (እንዱጠፊ) ማዴረግ አይቻሌም፤ከሁሇት እስከ ሶስት አመት
ዴረስ በታማሚው ውስጥ ተዯብቆ ሉቆይ እና በእነዙህ አመታት ውስጥ በሽታው በታማሚው
ሊይ ሉመሇስ (ሉያገረሽ) ይችሊሌ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት13/2012)፡፡
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ፍቶ ግራፌ 4. ዕፀ ሌቦና (ሇቆሊ ቁስሌ)

ፍቶ ግራፌ 5. የጀሞ ቅጠሌ (ሇቆሊ
ቁስሌ)

የሚጋጅ መዴሀኒት

የሚጋጅ መዴሀኒት

(ምንጭ፡- በጥናቱ አቅራቢ፤በቀን18/06/2012 የተነሳ ፍቶ)
4.6.2. ሇአሌማዜ ባሇጭራ የሚጋጁ መዴሀኒቶች
መረጃ አቀባዬ እንዯሚለት አሌማዜ ባሇጭራ በሽታ በአካባቢው በብዚት ማህበረሰቡን ከሚያጠቁ
በሽታዎች አንደ ሲሆን በዙህ በሽታ የተያ ሰው በሰውነቱ ሊይ ሽፌታ ይታይበታሌ፤ውጋትና
ሳሌ አሇው፤ቁስሎ ባረፇችበት ገሊ ሊይ የተቅመመ (ዙግዚግ) የሚመስሌ መስመር ያበጃሌ፤
በመስመሩ ዘሪያ እትር እትር ይሊሌ፤ዘሪያውን ይቆስሊሌ፡፡ የዙህ አይነት ምሌክት የታየበት
ሰው በአካባቢው የሚገኙ የባህሌ ሀኪሞች ጋር በመሄዴ ከተሇያዩ ዕፅዋቶች የተቀመመ
መዴሀኒት ይሰጠዋሌ፡፡
የሀገረሰብ ሀኪሞቹ ሇመዴሀኒቱ በግብዓትነት የሚጠቀሟቸው ዕፅዋቶች፡- አሜራ፣ የእንኮይ
ቅጠሌ፣ ጎጂ ቅጠሌ፣ አዯሪ (ከሰላ)፣ ዕፀ እስራኤሌ (ቀጠጥሊ) እና ጎርጠብ የተባለ ዕፆችን
ሲሆኑ ከእነዙህ እፆች ሊይ ቅጠሊቸውን መውሰዴ፤አንዴ ሊይ በማዴረግ

ማዴረቅ ከዙያ

መውቀጥ፣ ኪዙያም በፊሌዙን (በቅባት) ሇውሶ ቁስሎ ያሇችበት ቦታ ሊይ በጣት እየቆነጠሩ
መቀባት ፌቱን መዴሀኒት ሲሆን፤በላሊ በኩሌ ዯግሞ ቅጠልቹን እርጥቡን መውቀጥ፣ ከዙያም
ሇአንዴ ሰው ሁሇት ማንኪያ፤አንደን ማንኪያ ሇሶስት ቀን፤አንደን ማንኪያ ዯግሞ ሇሶስት ቀን
መቀባት፤በስዴስት ቀናት ውስጥ ታካሚውን ሙለ ሇሙለ ያዴነዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ከዙህ
በሽታ ሇመዲን መዴሀኒቱን መውሰዴ ብቻ ሳይሆን፤ወተት፣ ስጋ፣ ዲቦ እና ጠሊ መዴሀኒቱን
በማብረስ (የማዲን ሀይለን በማጥፊት) ፤በሽታውን የሚያነግሱ በመሆናቸው ታካሚው ከእነዙህ
ምግቦች መከሌከሌ አሇበት፡፡ በዙህ በሽታ (7-15 አመት) እዴሜ ያሊቸው ታዲጊዎች ቢያዘ
መዴሀኒቱም

ሆነ

መጠኑ

አይሇይም፡፡

ምክንያቱም

መዴሀኒቱ

ወዯ

ሆዴ

ስሇማይገባ

(ስሇማይጠጣ)፤አይጎዲም፤መጠኑም አይሇይም፡፡ አብዚኛውን ጊዛ በሽታው ሌጆችን (ህጻናት)
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አያጠቃም፤በስፊት ወጣቶች እና ጎሌማሶች ሊይ ይታያሌ

አቶ አገኘሁ ትርፋ (ቃሇ መጠይቅ፣

የካቲት15/2012)፡፡

ፍቶ ግራፌ 6. ዕፀ እስራኤሌ (ቀጠጥሊ) ፤(ሇአሌማዜ ባሇጭራ) የሚጋጅ መዴሀኒት

(ምንጭ፡- በጥናቱ አቅራቢ፤በቀን 23/06/2012 የተነሳ ፍቶ)
4.6.3. ሇችፋ በሽታ የሚጋጁ መዴሀኒቶች
ላሊው በሸዋሮቢት ከተማ እና አካባቢዋ ያለ የማህበረሰብ ክፌልችን የሚያጠቃው ችፋ
የተባሇው በሽታ ነው፡፡ አቶ ኑሩሁሴን ሇዙህ በሽታ መዴሀኒት ግብዓትነት የሚጠቀሟቸው
ዕፅዋቶች እንዴኳኩሊ እና ዕፀ ዋጊኖስ ሲሆኑ ዱኒ በተጨማሪነት የሚያገሇግሌ ግብዓት ነው፡፡
ከእነዙህ ዕፅዋቶች የእንዴኳኩሊ ስሩ፣ የዕፀ ዋጊኖስ ቅጠሌና ፌሬው እንዱሁም ዱኒ በግብዓትነት
የሚያገሇግለ ናቸው፡፡ የእንዴኳኩሊውን ስር መውቀጥ፤ማዴረቅ እንዯገና መውቀጥ፤ከዙያ ዕእፀ
ዋጊኖሱን ቅጠሌ እና ፌሬ መውቀጥ ከዙያ ማዴረቅ፤ከዙያም እንዯገና መውቀጥ፤መንፊት፤
ዱኒውንም

መውቀጥ

(ሶስቱም

ሇየብቻ

ይጋጅና

ይቀመጣሌ)፡፡

ከሶስቱም

ዕፆች

ተነፌቶ

የተቀመጠውን (የሊመ/የዯቀቀውን) ሇየብቻ ማስቀመጥ፤ታካሚ በመጣ ጊዛ ከሶስቱም ውጤቶች፤
አንዴ አንዴ ማንኪያ (ሶስት ማንኪያ) አንዴ ዕቃ ሊይ በማጠራቀም፤አንዴ ማንኪያ ቅቤ
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ቀሊቅል፤ በጣት እየቆነጠሩ በሽታው ከታካሚው ሊይ እስከሚጠፊ ዴረስ መቀባት
መዴሀኒት መሆኑን

ፌቱን

(ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት13/2012) ገሌፀዋሌ፡፡

በላሊ በኩሌ ሇችፋ በሸታ መዴሀኒት የሚያጋጁበትን መንገዴ አቶ ኑሩሁሴን ሲያስረደ፡የዯጋ አበል ፌሬ እና የምዴር እንቧይ በመፌጨት በማር ሇውሶ፤ሁሇት ማንኪያ፤ሇሰባት ቀናት
ያህሌ መቀባት ፌቱን መዴሀኒት መሆኑን ገሌጸውሌኛሌ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት13/2012)፡፡

ፍቶ ግራፌ 7. ዕፀ ዋጊኖስ (ሇችፋ በሽታ) የሚጋጅ መዴኃኒት

(ምንጭ፡- በጥናቱ አቅራቢ፤በቀን 21/06/2012 የተነሳ ፍቶ)
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4.6.4. እባብ ሇነዯፇው ሰው የሚጋጅ መዴሀኒት
ሇጥናት የተመረጠው አካባቢ ሞቃታማ በመሆኑ የተሇያዩ አጥቂ ነፌሳቶች እንዱራቡ ምክንያት
ሆኗሌ፡፡ በመሆኑም መርዚማ የሆኑ፤እንዯ እባብ አይነት ተሳቢ እንስሳት ማህበረሰቡን ያጠቃለ፡፡
በእባብ የተነዯፇ ሰው፤የተነዯፇበት ቦታ አይታይም፤ነገር ግን የእባቡ መርዜ በፌጥነት በሰውነቱ
ስሇሚሰራጭ፤ሌብ በፌጥነት ይዯክማሌ፤ይህን ሇመከሊከሌ በአካባቢው ያለ የባህሌ ህክምና
ባሇሙያዎች በአካባቢው በሚገኙ፤የእሬት ውሀ (ከዕፁ ሊይ የሚወጣውን ውሀ መጠጣት) እና
የአሞራ ምሳ ስሩን ማኘክ ፌቱን መዴሀኒት ነው ይሊለ አቶ አህመዴ ጀማሌ (ቃሇ መጠይቅ፣
የካቲት12/2012)፡፡
አቶ አህመዴ አያይውም እባብ ይኖራሌ ተብል የሚታሰብበት አካባቢ የአህያ ጆሮ የተባሇውን
ዕፅ ስሩን መያዜ፤ጎማ ማጨስ፤ተናዲፉው እባብ እንዱርቅ፤እንዲይቀርብ ያዯርጋሌ፡፡ ከነከሰ
(ከነዯፇ) ዯግሞ የአህያ ጆሮ የተባሇውን ዕፅ ስሩን ቀጥቅጦ መጠጣት መርዘ እንዱበርስ
ያዯርጋሌ፤በማሇት አስረዴተዋሌ፡፡
ፍቶ ግራፌ 8. እሬት (እባብ ሇነዯፇው ሰው) የሚጋጅ መዴሀኒት

(ምንጭ፡- በጥናቱ አቅራቢ፤በቀን19/06/2012 የተነሳ ፍቶ)
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4.6.5. ሇአይሬ በሽታ የሚጋጅ መዴሀኒት
አይሬ፤አይን ሊይ የሚወጣ በሽታ ሲሆን በዙህ ሀመም የተያ ሰው አይኑ ይቀሊሌ፤ያቃጥሊሌ
እንዱሁም አይንን በእንባ እየሞሊ ሇማየት እንዱቸገር ያዯርጋሌ፡፡ የዙህ አይነት ህመም
የተሰማው ሰው ወዯ ሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያዎች ይሄዲሌ፡፡ የሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያዎቹም
የህድዴ ዕፅ ስሯን፤ከዴር (ሇሸመና አገሌግልት የሚያገሇግሌ) ሊይ ክር በመበጠስ፤ስሩን በክሩ
ሊይ መጠምጠም፤ከዙያም በግንባር ሊይ እንዱያስሩ ማዴረግ፤ከሶስት ቀን በኋሊ ታማሚው
በግንባሩ ሊይ ያሰረውን ስር መንታ መንገዴ ሊይ እንዱጥሇው ይታዚሌ፤በዙህ መሰረት
ታካሚው በግንባሩ ሊይ ያሰረው መዴሀኒት ሶስት ቀን ከሞሊው በኋሊ አይኑ፤ወዯ ቀዴሞ
ጤንነቱ ይመሇሳሌ፡፡ ሆኖም አይሬ የተባሇው በሽታ ከታማሚው ሊይ የሚነሳው በስሯ ሊይ ሆኖ
በመሆኑ፤ታካሚው

በታው

መሰረት

ያሰረውን

ስር

መንታ

መንገዴ

ፇሌጎ

መጣሌ

ይኖርበታሌ፡፡ መንታ መንገዴ የመሆኑ ምክንያት፤አይሬ በሽታ ሊይ ያሇው መንፇስ አንዲንዴ
መንገድችን ስሇማይወዲቸውና የሚሸሽ በመሆኑ ስሩ መንታ መንገዴ ሊይ መጣሌ አሇበት፡፡
ስሇሆነም

ስሯ መንታ

መንገዴ ሊይ ከተጣሇች በሽታው ከታማሚው ሊይ ተነስቶ፤ከሁሇቱ

መንገድች አንደን መርጦ ይሄዲሌ፤ነገር ግን ስሯ የተጣሇችው መንታ መንገዴ ሊይ ካሌሆነ፤
በሽታው ከታማሚው ሊይ ተነስቶ ሇመሄዴ ያሇው አማራጭ እንዴ መንገዴ ብቻ በመሆኑ፤ያንን
መንገዴ ካሌወዯዯው፤ወዯ ታማሚው ሉመሇስ ይችሊሌ በሚሌ እምነት፤ታማሚው የግዴ መንታ
መንገዴ ፇሌጎ እንዯሚጥሌ ይዯረጋሌ፡፡ ሆኖም ከታማሚው ውጪ ቤተሰብ፣ መዴ ወይም
ጓዯኛ፤ታማሚው ያሰራትን ስር መንታ መንገዴ ሊይ እንዱጥሌ ቢዯረግ፤በሽታው ታማሚውን
እንዯማይሇቅና ይበሌጥ እንዯሚባባስ ወ/ሮ አረጋሽ ሽታዬ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት26/2012)
ይገሌጻለ፡፡
ፍቶ ግራፌ 9. ህድዴ (ሇአይሬ በሽታ) የሚጋጅ መዴሀኒት

(ምንጭ፡- በጥናቱ አቅራቢ፤በቀን 27/06/2012 የተነሳ
ፍቶ)

91

4.6.6. ሇእከክ ፣ ሰውነትን ሇሚያቆስሌ እና ሇማዱያት የሚጋጅ መዴሀኒት
በተሇያየ የሰውነት ክፌሌ ሊይ ሇሚያሳክክ እና ሇሚቆስሌ እንዱሁም ፉት ሊይ ሇሚወጣ ማዱያት
እሬት (አንጉስተር) የተባሇው ዕፅ ሇመዴሀኒትነት የሚያገሇግሌ ሲሆን ሴቴ እና ወንዳ እሬት
ተብሇው በሁሇት ይከፇሊለ፡፡ ሁሇቱም ሇመዴሀኒትነት የሚያገሇግለ ሲሆን ወንዳ እሬት በጣም
ይመራሌ፤ሴቴ እሬት መራራ ጣዕም የሇውም፡፡ ዜግጅቱም፡- እሬቱን መቅጠፌ፤ከዙያ መውቀጥ፤
ከዙያ ማስጣትና ከዯረቀ በኋሊ መውቀጥ፤የዯቀቀውን ሇመሇየት ይነፊሌ፤በዯንብ የዯቀቀውን እና
በወንፉት የተሇየውን በቅቤ መሇወስ፤ፉት ሊይ ከሆነ ሰባት ቀን በጣት እየቆነጠሩ መቀባት፤
በላሊ የሰውነት ክፌሌ ሊይ ከሆነ ሶስት ቀን ይቀባሌ፤በፌጥነት ፌቱን መፌትሄ እንዯሚያስገኝ
አቶ ኑሩሁሴን (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት18/2012) አስረዴተዋሌ፡፡
ፍቶ ግራፌ 10. እሬት (ሇእከክ፣ሰውነት ሇሚያቆስሌ እና ሇማዱያት) የሚጋጅ መዴሀኒት

(ምንጭ፡- በጥናቱ አቅራቢ፤በቀን 25/06/2012 የተነሳ ፍቶ)
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4.6.7. ሇወፌ በሽታ የሚጋጁ መዴሀኒቶች
በሸዋሮቢት አካባቢ ላሊው ማበረሰቡን ከሚያጠቁ በሽታዎች ውስጥ የወፌ በሽታ ነው፡፡ ይህ
በሽታ በመናዊው ሀክምና ’ጉበት’ በሚሌ መጠሪያ የሚታወቅ ሲሆን በባህሌ ህክምና፤የላሉት
ወፌ በሰው ጭንቅሊት ሊይ ስትዝርና ሽንቷን ስትሸና ታማሚው በበሽታው እንዯሚያዜ
ያስረዲለ፡፡ በዙህ በሽታ የተያ ሰው በከፌተኛ ዯረጃ የምግብ መቀነስ፣ ዴካም፣ ሽታ (የምግብ
መሽተት)፣ የሰውነት መዚሌ፣ የአይን ቀሇምና የሽንት ቀሇም ወዯ ቢጫነት መቀየር እንዱሁም
ላልች ምሌክቶች ይታዩበታሌ፡፡ ሇዙህ በሽታ ’አጎብዱ’ የተባሇውን ዕፅ ስር
ፀሀይ ባሇበት ቀን (ምንም አይነት ዯመና በላሇበት) ጊዛ

መፇቅፇቅ፤ከዙያ

በሳፊ (በዜርግ ዕቃ) ውሀ በማዴረግ

የተፇቀፇቀውን የአጎብዱ ስር መነስነስ፤ከዙያም ሇአንዴ ሰዓት ያህሌ እንዱቆይ ማዴረግ እና
ታካሚው ከተፇፇው መዴሀኒት ሶስት ጊዛ ፈት እንዱሌ (እንዱቀምስ) ማዴረግ በቀሪው
ገሊውን/ዋን እንዱታጠብ/እንዴትታጠብ ማዴረግ ከበሽታው የሚፇውስ መሆኑን አቶ አውራሪስ
ፌቃዳ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት19/2012) ያሥረዲለ፡፡
አቶ አውራሪስ አክሇውም፤ሇወፌ በሽታ መዯሀኒት ሆኖ የሚያገሇግሇው የወይባ ቅርፉት ከወንዳ
ፓፓዬ ቅጠሌ ጋር አንዴ ሊይ አዴርጎ መውቀጥ፤ከዙያም መቀቀሌ እና የተቀቀሇውን ሇሶስት
ቀናት ያህሌ በባድ ሆዴ መጠጣት በሽታውን ከታማሚው ሰው ሊይ ነቅል እንዯሚያወጣው
(እንዯሚያጠፊው) (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት19/2012) ገሌጸዋሌ፡፡
ይሁን እንጂ በሽታው ከታካሚው ውስጥ ጨርሶ እስከሚጠፊ ዴረስ የስንዳም ሆነ ከአጃ ደቄት
የተጋጀ፤ዲቦ መብሊት፣ ስጋ፣ ወተት በአጠቃሊይ ጣፊጭ ምግቦችን መመገብ ሇበሽታው መንስኤ
የሆነችውን ወፌ በማጠንከር፤በሽታውን በማባባስ፤መዴሀኒቱ፤በሽታውን መፇወስ እንዲይችሌ፤
በሽታው እንዱበረታና መዴሀኒቱ የማዲን ሀይሌ እንዱያጥረው በማዴረግ ታማሚውን ሇሞት
ሉዲርገው ይችሊሌ፡፡
ፍቶ ግራፌ 11. አጎብዱ (ሇወፌ በሽታ) የሚጋጅ
መዴሀኒት

(ምንጭ፡- በጥናቱ አቅራቢ፤በቀን 29/06/2012
የተነሳ ፍቶ)
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4.6.8. ሇተቅማጥ፣ ሇሆዴ ቁርጠት እና ሇሆዴ መንፊት የሚጋጁ መዴሀኒቶች
በተጠኝው ማህበረሰብ፤ሇተቅማጥ፣ ሇሆዴ ቁርጠት እና ሆደን ሇነፊው ሰው ከዕፅዋት የሚጋጁ
መዴሀኒቶች መኖራቸውን ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ በመሆኑም ሇሶስቱም የሆዴ በሽታዎች ተመሳሳይ
መዴሀኒት እንዯሚሰጡ አቶ ጀማሌ መሀመዴ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት17/2012) ነግረውኛሌ፡፡
አገጃጀቱም፡- የአሇብሊቢት (የእንቧይ ስር) ከመሬት ተቆፌሮ ይወጣና፤ሀኪም ከሚባሇው ዕፅ፤
ቅጠለን መውሰዴ እንዱሁም አውጥ ከተባሇው ዕፅ፤ቅጠለን አንዴ ሊይ አዴርጎ መውቀጥ
ከዙያም መጭመቅ፤ተጨምቆ የወጣው ፇሳሽ መዴሀኒት ነው፡፡ መዴሀኒቱ፤ሇሌጆች (17 አመት
በታች ሊለ) የሚሰጥ ከሆነ በቆርኪ (አንዴ ቆርኪ) መስጠት፤ሇትሌቅ ሰው ከሆነ ዯግሞ በሲኒ
(አንዴ ሲኒ) እንዱጠጣ ማዴረግ ሇሆዴ ቁርጠት፤ሆደን ሇሚነፊው ሰው እና ሇተቅማጥ ፌቱን
መዴሀኒት መሆኑን አቶ ጀማሌ መሀመዴ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት17/2012) ገሌፀውሌኛሌ፡፡
ፍቶ ግራፌ 12. እንቧይ (ሇተቅማጥ፣
ሇሆዴ ቁርጠት እና ሇሆዴ መንፊት)
የሚጋጅ መዴሀኒት

ፍቶ ግራፌ 13. አውጥ (ሇተቅማጥ፣
ሇሆዴ ቁርጠት እና ሇሆዴ መንፊት)
የሚጋጅ መዴኃኒት

(ምንጭ፡- በጥናቱ አቅራቢ፤በቀን 02/07/2012 የተነሳ ፍቶ)
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4.6.9. ሇሊሽ የሚጋጅ መዴሀኒት
አካባቢው ሞቃታማ የአየር ንብረት ያሇው በመሆኑ ’ሴጉር’ የተባለ ተህዋሲያን እንዱራቡ ምቹ
ሁኔታን በመፌጠር ሇራስ ፀጉር መበሊት ምክንያት ይሆናለ አቶ አውራሪስ (ቃሇ መጠይቅ፣
የካቲት15/2012)፡፡ በመሆኑም በተሇየ ሁኔታ በወንድች የራስ ፀጉር ሊይ የመመሇጥ (የመበሊት)
ምሌክቶች ይታያለ፡፡ ይሁን እንጂ ሴቶች በአብዚኛው የፀጉር ቆዲቸው ስሇማይዯርቅ እና ወዚማ
ስሇሚሆን፤ተህዋሲያኑን የቆዲው ወዜ እንዯሌብ ሇመንቀሳቀስ ስሇማያመቻቸው ከሴቶች የራስ
ፀጉር ሊይ ይረግፊለ፡፡ በዙህ ምክንያት በሽታው ከሴቶች ይሌቅ ወንድችን በብዚት ያጠቃሌ፡፡
ይህን የጤና ችግር ሇመፌታት በማህበረሰቡ ውስጥ ያለ የባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች፤ግዚዋ
ከተባሇው ዕፅ ሊይ የሚወጣውን ዯም፣ ዕፀ ፊርስ (አስተናግዴ) የተባሇውን ዕፅ ቅጠሌ አንዴ ሊይ
አዴርገው በመውቀጥ እና የተወቀጠውን መዴሀኒት ከጥቂት ማር ጋር በመቀሊቀሌ ሇሰባት ቀን
ያህሌ በተዯጋጋሚ መቀባት የተበሊው (የተመሇጠው) ፀጉር እንዯገና እንዱያቆጠቁጥ እና ሴጉር
የተባለት

ተህዋሲያን

እንዱሞቱ

በማዴረግ

ፀጉርን

ወዯ

ቀዴሞው

ሁኔታው

መመሇስ

የሚያስችሌ መዴሀኒት መሆኑን አቶ አውራሪስ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት15/2012) ከተገኘው
መረጃ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡
ፍቶ ግራፌ 14. ግዚዋ (ሇሊሽ በሽታ) የሚጋጅ መዴሀኒት

(ምንጭ፡- በጥናቱ አቅራቢ፤በቀን 08/07/2012 የተነሳ ፍቶ)
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4.6.10. ሇምች በሽታ የሚጋጅ መዴሀኒት
በተጠኝው ማህበረሰብ ሇምቺ በሽታ ሇመዴሀኒትነት የሚውለ ዕፆች በርካታ ናቸው፡፡ ሇዙህ
በሽታ፤ዲማ ከሴ፣ ጢብጢቦና ጋሜ ሇመዴሀኒትነት የሚያገሇግለ ዕፅዋቶች ሲሆኑ እነዙህ ዕፆች
ከተሇያዩ ቦታዎች የሚገኙ ናቸው፡፡ አገጃጀቱም፡- የዲማከሴ ቅጠሌ፣ ጢብጢቦ እና ጋሜ
ከተባለ ዕፆች ሊይ፤ቅጠልቻቸውን በመውሰዴ እንዴ ሊይ ታሽቶ እና ተጨምቆ ሰውነትን
መቀባት እንዱሁም ከመጀመሪያ (ከአቦሌ) አንዴ ሲኒ ቡና ጋር ቀሊቅል መጠጣት ከበሽታው
እንዯሚፇውስ አቶ ዯረጀ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት20/2012) ይገሌጻለ፡፡
ይህንን

አስመሌክቶ

በአብዚኛው

በማህበረሰቡ ውስጥ

ያለ

የባህሌ ሀኪሞች፤ሇዙህ

በሽታ

ተመሳሳይ መዴሀኒት እንዯሚያጋጁ ነግረውኛውሌ፡፡

ፍቶ ግራፌ 15. ዲማከሴ (ሇምች በሽታ)
የሚጋጅ መዴሀኒት

ፍቶ ግራፌ 16. ጋሜ (ሇምች በሽታ) የሚጋጅ
መዴሀኒት

(ምንጭ፡- በጥናቱ አቅራቢ፤በቀን 04/07/2012 የተነሳ ፍቶ)
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4.6.11. ሇኪንታሮት በሽታ የሚጋጁ መዴሀኒቶች
በኪንታሮት በሽታ የተያ ሰው፤ኪንታሮቱ ያረፇበት ቦታ ሊይ በተሇየ ሁኔታ ይዯዴራሌ፤
ከላሊው ገሊ በተሇየ ይጠብቃሌ፤ላሊው የሰውነት ክፌሌ የሊሊ ነው የሚሆነው፡፡ ሇዙህ በሽታ
የተሇያዩ የዕፅዋት ክፌልች ሇመዴሀኒትነት ይውሊለ፡፡ ከእነዙህም ውስጥ የአዝ ሀረግ፣ አቹች
እና ቱሌት የተባለት ዕፆች ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡
አገጃጀቱም፡- የአዝ ሀረግ፤ሀረጓን መቀጥቀጥ፤ከዙያም በሽታው ያረፇበትን የታካሚውን ገሊ
በምሊጭ መቅፇፌ (ማንሳት)፤ከዙያም ከሀረጓ የሚወጣውን ውሀ ቁስለ ሊይ ጠብ፣ ጠብ
ማዴረግ፤በሽታውን ያጠፊዋሌ፡፡
በተጨማሪም አቹች እና ቱሌት ሇኪንታሮት በሽታ መዯሀኒት የሚሆኑ ናቸው፡፡ አገጃጀቱም፡ስራቸው ተቆፋሮ ከወጣ በኋሊ በብረት ዴስት መቀቀሌ፤ሇሁሇት ቀናት ያህሌ ከተቀቀሇ በኋሊ፤
ታማሚው ጠዋት በባድ ሆደ (ምንም ሳይቀምስ)

ሁሇት ሲኒ ይጠጣሌ፤ ሇሶስት ቀን ያህሌ

በተዯጋጋሚ ስዴስት ሲኒ እንዱጠጣ ይዯረጋሌ፡፡ በአብዚኛው ይህ የዕፅዋት መዴኃኒት ኪንታሮቱ
ሇረጅም

ጊዛ

በታማሚው

ሊይ

የቆየ

ከሆነና

በቀሊለ

መዲን

እንዯማይችሌ

ካመኑበት፤

ሇታካሚዎች የሚሰጥ የመዴኃኒት አይነት ነው አቶ መንገሻ ሀይላ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት
19/2012) ይሊለ፡፡

13

ፍቶ ግራፌ 17. አቹች
(ሇኪንታሮት በሽታ) የሚጋጅ
መዴሀኒት

(ምንጭ፡- በጥናቱ አቅራቢ፤በቀን
30/06/2012 የተነሳ ፍቶ)

13

የዙህ ጥናት ትኩረት ሀገረሰባዊ የእፅዋት መዴሀኒቶች ሊይ መሆኑ የተጠቆመ ቢሆንም የአካባቢው የባህሌ
ህክምና ባሇሙያዎች ሇአንዲንዴ በሽታዎች የሚሰጧቸው መዴሀኒቶች ሊይ ከእንሰሳት እና ከማዕዴናት የሚገኙ
ግብዓቶችን ያካትታለ፡፡ ይሁን እንጂ በመዴሀኒት ቅመማ ጊዛ እነዙህ ግብዓቶች ባይጨመሩ የመዴሀኒቱን የማዲን
ሀይሌ አንዯማይቀንስው እና ግብዓቶቹ ሉቀሩ የሚችለ መሆናቸውን ገሌፀውሌኛሌ፡፡ ከዙህ አንጻር በአካባቢው ያለ
የባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች የሚያጋጇቸው መዴሀኒቶች በአብዚኛው ከእፅዋት የሚጋጁ መሆናቸውን ታሳቢ
በማዴረግ ጥናቱ ተካሂዶሌ፡፡
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በአጠቃሊይ የባህሌ መዴኃኒት ቅመማ ሂዯት የዕፅዋትን ዓይነት፣ ይትና ባሕርይ በመሇየት
የሚከወን ሲሆን፤ጊዛ እና ሰዓት ጠብቀው እንዯሚሰበሰቡ የመስክ መረጃዎች ጠቁመዋሌ፡፡
የመዴኃኒት ግብዓት አሰባሰብ እና ቅመማ ሂዯቱም፤ሇመዴሀኒትነት የሚያገሇግለ ዕፆችን ካለበት
ቦታ በመሰብሰብ፣ በማዴረቅ፣ በመውቀጥ፣ በማጣራት፣በመንፊት፣ ሇመዴሀኒት የሚያገሇግሇው
የዕፅ ውጤት ከተሇየ በኋሊ ሌዩ ሙያ፣ ተግባር፣ ዕውቀት፣ ጥንቃቄ እና ትኩረት በመስጠት
የመዴኃኒት ቅመማ ይካሄዲሌ፡፡ ከሊይ (ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ተያያዥ እምነቶች፣ ሌማድችና
የተመረጡ ቀናት) በሚሇው ክፌሌ ውስጥ የቀረበው መረጃ እንዯሚያሳየው አንዲንዴ መዴሀኒት
ቀማሚዎች ከሰው ተሇይተው፤ተዯብቀወና ሌዩ ጥንቃቄ አዴርገው መዴሀኒቱን የሚያጋጁ
ሲሆን ላልቹ ዯግሞ ከጊቢያቸው ውስጥ ያገኟቸውን ዕፆች፤ያሇቅዴመ ሁኔታ፤ቆርጠው፤
አጋጅተው እንዯሚሰጡ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ ይህም እንዯ ባህሌ ህክምና ባሇሙያዎቹ እምነት፣
እንዯሚያክሙት የበሽታ አይነት እና ባህሪ የሚሇያይ መሆኑን ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡
በዙህ ጥናት የሀገረሰባዊ መዴሀኒት ቀማሚዎች፤በመዴሀኒት ዜግጅት ወቅት፤የባሇሙያዎቹን
ፌቃዯኝነት

ታሳቢ

በማዴረግ፤በከፉሌ

ባዯረኩት

ምሌከታ

በመዴኃኒት

ቅመማ

ወቅት፤

የመቀመሚያ ግብዓት፣ የመዴኃኒት ግብዓት አያያዜ እና የቅመማ ጊዛን፣ ጉሌበትን፣ ገንብን፣
ዕውቀትን እና ተሰጥኦን አስተባብረውና አቀናጅተው እንዯሚከወኑ ተመሌክቻሇሁ፡፡ ይሁን እንጂ
በመዴሀኒት ቅመማ ሂዯት የሚፇጠሩ ችግሮች፤የአቀማመም ሂዯቱን በማዚባት፣ ግብዓቱን
ማጓዯሌ፣ እንዱሁም እንዯ እምነት እና ስርዓቱ የሚዯረሰውን ፀልት፣ ሌመናና ላልች
ክንዋኔዎች ማስቀረት፤መዴሀኒቱን

ፇውስ

ከማሳጣት

ባሻገር ሕመምን

በማባባስ፤

ሇሞት

የሚዲርግ መሆኑን አቶ አገኘሁ ትርፋ (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት4/2012) ገሌጸውሌኛሌ፡፡14

14

በትንታኔው ክፌሌ ሇመዴሀኒትነት ግብዓት የሚሆኑ ዕፆች ፍቶ ግራፌ በከፉሌ የቀረቡ መሆናቸውን ሌብ
ይሎሌ፡፡
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4.7. በሸዋሮቢት አካባቢ ጎሌተው የሚታዩ የበሽታ አይነቶችና የመዴኃኒቶች አሰጣጥ በሰንጠረዥ
ተ.
ቁ

የበሽታው
አይነት

1
የቆሊ ቁስሌ

2

የአሌማዜ
ባሇጭራ በሽታ

የችፋ በሽታ
3

4

እባብ
ሇነዯፇው ሰው

5

ሇአይሬ በሽታ

6

ሇእከክ፣
ሰውነትን
ሇሚያቆስሌ
እና
ሇማዱያት

የዕፅ አይነት

ዕፀ ሌቦና፣
አሜራ እና
የጀሞ ቅጠሌ

አሜራ፣
እንኮይ፣ አዯሪ
(ከሰላ)፣
ዕፀ እስራኤሌ
(ቀጠጥሊ) እና
ጎርጠብ

እንዴኳኩሊ፣
ዕፀ ዋጊኖስ፣
የዯጋ አበል
እና የምዴር
እንቧይ

እሬት እና
የአሞራ ምሳ

ህድዴ

አሬት

የመዴሀኒት ዜግጅትና አሰጣጥ

የመዴሀኒቶቹ አሰጣጥ፤በእዴሜ
ሌዩነት

ከሶስቱም ዕፆች ቅጠሊቸውን መውሰዴ፤
አዴርቆ መውቀጥ፤
የዯቀቀውን በፊሌዙን እና በጥቂት ውሀ
ቀሊቅል መቀባትና በሀበሻ ጨርቅ ማሰር

ሇየህጻናት እና የአዋቂዎች የመዴሀኒት
መጠን ጋር እኩሌ ይሰጣሌ፡፡

ከዕፆቹ ሊይ ቅጠልቻቸውን፣ መውሰዴ፤
ማዴረቅ፤ መውቀጥ፤መንፊት ከዙያም
ተነፌቶ የተሇየውን መዴሀኒት ከፊሌዙን
ጋር ቀሊቅል፤
ቁስሎ ያሇችበት ቦታ ሊይ በጣት እየቆነጠሩ
መቀባት፤
አሌያም ቅጠልቹ ሳይዯርቁ መውቀጥ እና
መቀባት፡፡

በአሌማዜ ባሇጭራ በሽታ ሇተያ፤
በየትኛውም የእዴሜ ክሌሌ ያሇ ሰው
በእኩሌ መጠን መዴሀኒቱ ይሰጣሌ፤
ከእርጥቡ ቅጠሌ የተጋጀውን
መዴሀኒት ዯግሞ ሇአንዴ ሰው ሁሇት
ማንኪያ ማዴረግ፤አንዴ ማንኪያ ሇሶስት
ቀን፤ አንደን ማንኪያ ዯግሞ ሇሶስት
ቀን፤ባጠቃሊይ ሇስዴስት ቀን መቀባት፡፡

ከእንዴኳኩሊ ስሩን መቀጥቀጥ፣
እና ዕፀ ዋጊኖስ ከተባሇው ፤
ቅጠሌና ፌሬውን መውሰዴ እና
መውቀጥ፤ ዱኒ ሇብቻው መውቀጥ፤
ሶስቱንም ሇየብቻ ማስቀመጥ፤ ታካሚዎች
ሲመጡ ከሶስቱም አንዴ፣ አንዴ (ሶስት)
ማንኪያ በመውሰዴ መቀሊቀሌ እና ከአንዴ
ማንኪያ ቅቤ ጋር መሇወስ እና ከዙያም
በሽታው እስከሚጠፊ ዴረስ መቀባት፡፡
በተጨማሪም የዯጋ አበል ፌሬውን እና
የምዴር እንቧይ በመፌጨት በማር ሇውሶ
ሁሇት ማንኪያ ሇሰባት ቀን መቀባት፡፡
ከእሬቱ ሊይ ውሀውን መጠጣት እና
የአሞራ ምሳ የተባሇውን ዕፅ ስሩን ማኘክ

ሇሁለም የእዴሜ ክሌሌ፤የመዴሀኒቱ
መጠን ተመሳሳይ ነው፤ ሶስት
ማንኪያ፤በሽታው እስከሚጠፊ ዴረስ
ይቀባሌ፡፡

የህድዴ ዕፅ፤ በክር በመቋጠር፤ በግንባር
ሊይ ማሰር

ሇሌጆችም ሆነ ሇአዋቂዎችም ተመሳሳይ
ነው፡፡

እሬት መቅጠፌ ፣መውቀጥ፤ማስጣት፣
በዴጋሜ መውቀጥ እና የዯቀቀውን
መዴሀኒት በቅቤ መሇወስ ከዙያም በሽታው
ፉት ሊይ ከሆነ ሇሳባት ቀን ያህሌ
መቀባት፤ በላሊ የሰውነት ክፌሌ ሊይ ከሆነ
ሶስት ቀን መቀባት፡፡

በሁለም የአዴሜ ክሌሌ ሉከሰቱ
የሚችለ ሲሆን የሚሰጠው መዴሀኒት
በመጠንም ሆነ በይት ተመሳሳይ
ነው፡፡
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እንዱሁም ሁሇቱን ማንኪያ ዯግሞ
ሇሰባት ቀን በጣት እየቆነጠሩ መቀባት፡፡

በማንኛውም እዴሜ ውስጥ ያሇ ሰው
በእባብ ሉነዯፌ፤ መዴሀኒቱም ሆነ
መጠኑ እኩሌ ነው፡፡

7

ሇወፌ በሽታ

8

አጎብዱ፣
ወይባ እና
የወንዳ
ፓፓዬ ቅጠሌ

ሇተቅማጥ፣
ሇሆዴ ቁርጠት
እና ሆደን
ሇሚነፊው
ሰው የሚሰጥ

እንቧይ፣
ሀኪም እና
አውጥ

ሇሊሽ በሽታ

ግዚዋ እና ዕፀ
ፊርስ
(አስተናግዴ)

ሇምች በሽታ

ዲማከሴ፣
ጢብጢቦ እና
ጋሜ

9

10

11

ሇኪንታሮት
በሽታ

የአዝ ሀረግ፣
አቹች እና
ቱሌት

የአጎብዱውን ስር መፇቅፇቅ፤ፀሀይ ባሇበት
ቀን ማስጣት፤ከዙያም ሳፊ ሊይ ውሀ
ማቅረብና የተፇቀፇቀውን የአጎብዱ ስር
መነስነስ፤ ከዙያም ሇአንዴ ሰዓት ያህሌ
እንዱቆይ ማዴረግ እና ታካሚው
ከተፇፇው መዴሀኒት ሊይ ሶስት ጊዛ
እንዱቀምስ ይዯረጋሌ፤ በቀሪው ገሊውን
እንዱታጠብ ማዴረግ፤
እንዱሁም የወይባ ቅርፉት እና የወንዳ
ፓፓዬ ቅጠሌ አንዴ ሊይ አዴርጎ
መውቀጥ፤ መቀቀሌ እና ሇሶስት ቀን
ያህሌ በባድ ሆዴ መጠጣት፡፡
ቅጠሊቸውን መውሰዴ ፤ መቀሊቀሌ ፤
መውቀጥ፤ተጨምቆ የወጣውን ፇሳሽ
መጠጣት ፡፡

ሇአዋቂዎች ሶስት ጊዛ እንዱቀምሱ
ይዯረጋሌ፤ ሇታዲጊዎች እና ሇህጻናት
አንዴ ጊዛ ብቻ እንዱቀምሱ
ይዯረጋሌ፤ በቀሪው መዴሀኒትም
ገሊቸውን እንዱታጠቡ ይዯረጋሌ፡፡

ከዕፆቹ ሊይ ቅጠሊቸውን መውሰዴ፤ቀሊቅል
መውቀጥ፤የተወቀጠውን መዴሀኒት
ከጥቂት ማር ጋር ቀሊቅል ሇሰባት ቀናት
በተዯጋጋሚ መቀባት፡፡

ሇአዋቂዎችም ሆነ ሇህጻናት እኩሌ
ሇሰባት ቀን ያህሌ እንዱቀቡ ይታዚሌ፡
፡

ቅጠልቻቸውን መውሰዴ ፤ አንዴ ሊይ
አዴርጎ በእጅ መዲፌ ማሸት እና
የሚወጣውን ፇሳሽ ከመጀመሪያ (አንዴ
ሲኒ) ቡና ጋር ቀሊቅል መጠጣትና
ሰውነትን ማሻሸት፡፡
ከአዝ ሀረግ፤ሀረጓን መቀጥቀጥ እና ቁስለ
ያረፇበት የታካሚውን ገሊ በምሊጭ
መቅፇፌ ፤ ከተቀጠቀጠው ሀረግ
የሚወጣውን ፇሳሽ በቁስለ ሊይ ማፌሰስ፤
እንዱሁም አቹች እና ቱሌት ከተባለት
ዕፆች ስራቸውን ቆፌሮ ማውጣት እና
ሇሁሇት ቀን ያህሌ በብረት ዴስት
መቀቀሌ፣ ከሁሇት ቀን በኋሊ ታካሚው
ጠዋት ተነስቶ በባድ ሆዴ መጠጣት፡፡

የሁሇተኛው መዴሀኒት መጠን
ሇህጻናት፣ሇታዲጊዎች እና ሇአዋቂዎች
እኩሌ ይሰጣሌ፡፡

ሇአዋቂዎች አንዴ ሲኒ ይሰጣሌ፤ ከ17
አመት በታች ሊለ ዯግሞ አንዴ ቆርኪ
ይሰጣሌ፡፡

ሇአዋቂዎች በአንዴ ሲኒ ቡና ሲሰጥ፤
ሇህጻናት ዯግሞ የሲኒ ግማሽ ያህሌ
እንዱጠጡ ይዯረጋሌ፡፡
በኪንታሮት በሽታ የሚያዘት
አዋቂዎች ሲሆኑ ታካሚው በባድ ሆደ
የተቀቀሇውን የአጎብዱ ስር በየቀኑ፤
ሁሇት ሲኒ፤ በሶስት ቀን ውስጥ
ስዴስት ሲኒ ያህሌ እንዱጠጣ
ይዯረጋሌ፡፡
እንዱሁም ሀረጉን ቀጥቅጦ፤ከሀረጉ
የሚወጣውን ፇሳሽ ቁስለ ሊይ
ማፌሰስ፡፡

ምንጭ፡- በመስክ ወቅት ከቁሌፌ መረጃ አቀባዮች በቃሇ መጠይቅ እና በምሌከታ የተገኙ
መረጃዎች (ከየካቲት 10-መጋቢት10/2012 ዓ.ም)
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4.8. የሀገረሰብ ህክምና እውቀት እና ተስተሊሌፍ
በጥናቱ አካባቢ የሚገኙ የሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያዎች የህክምና ጥበቡን ከቤተሰብ፣ ከወዲጅ
መዴ፣ እንዱሁም ቅርበት ካሊቸው ሰዎች እንዲገኙ በመስክ የተገኘው መረጃ ይጠቁማሌ፡፡
በዘጢ ቀበላ ነዋሪ የሆኑት አቶ አህመዴ ጀማሌ ስሇ ሀገረሰብ ህክምና እውቀት ምንጫቸው
እንዱህ ያስረዲለ፡እኔ ይህን እውቀት ያገኘሁት ከእናቴም ከአባቴም አይዯሇም፡፡ ያዯኩት
ከባዲ ጋ ነው፤አባትዬው በጣም ይወደኝ ነበር፤እኔም ታዚዣቸው ነበርኩ፡፡
የሚያክሙትን በሽታ እና መዴሀኒቶቹንም ነገሩኝ፤ “ሌጄ አዯራ ዴሆችን
እንዲታሰቃይ፤ይሌቅስ ገንብ እንኳን ይው ባይመጡ እንዲትመሌስ፤
ባይኖራቸው እንኳን አዴናቸው” አዯራ ብሇውኛሌ፤ከዙያ ጊዛ ጀምሮ
አባታችን መዴሀኒት ሇመቁረጥ ሲዯክማቸው እና እየሸመገለ ሲሄደ እኔ
ተተካሁ፡፡ በዙህ መሌኩ ነው እውቀቱን ያገኘሁት ይሊለ (ቃሇ መጠይቅ፣
መጋቢት1/2012)፡፡
አቶ አህመዴ አያይውም ያሊቸውን ሀገር በቀሌ እውቀት የሚያስተሊሌፈበትንና ይህን እውቀት
የሚቀበሇው አካሌ (ሌጅ) ማሟሊት ያሇበትን ቅዴመ ሁኔታ ሲያስረደ፡እኔም ወዯፉት አቅሜ ሲዯክም ሇአንደ ሌጄ መዴሀኒቶቹ ምን ምን
እንዯሆኑ እነግረዋሇሁ፡፡ አሁንም ሇወንደ ሌጄ ነግሬዋሇሁ፤ነገር ግን
ሙለ በሙለ አያውቅም፡፡ ሙለ ሇሙለ እንዲያውቅ ስሇምፇሌግ ነው
ያሌነገርኩት፡፡ ምክንያቱም ሌጁ ገንብ የሚያታሌሇው ነው፡፡ አሁን
እንኳን መዴሀኒት ቆርጬ ቤት አስቀምጥና እገላ የተባሇው ሰው ሲመጣ
ስጠው ብዬ አዋሇሁ፤እኔ በሀያ እና በሰሊሳ ብር የምሰጠውን መዴሀኒት፤
ሌጄ ከሆነ ከሶስት እስከ አራት መቶ ብር ይቀበሊቸዋሌ፡፡ አቅሜ እየዯከመ
ሲሄዴ፤ሇወንደ ሌጄ ሙለ በሙለ ብነግረው፤ዴሆችን ያስሇቅስብኛሌ፤
የጠየቃቸውን ገንብ መክፇሌ የማይችለ ሰዎች ይሞታለ፤እኔ ዯግሞ
እንዯዙህ እንዲዯርግ አይዯሇም የተተፊሌኝ፡፡ ሴቷ ሌጄ ገራገር ነች፤ሇሰው
አዚኝ እና ሌቧ ገር ነው፡፡ ያሇኝን እውቀት ሇሷ መርቄሊት ብሞት
ቅርማይሇኝ ይሊለ (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት1/2012)፡፡
አቶ አህመዴ የባህሌ ህክምና እውቀቱን፤ከአሳዲጊያቸው ጋር በነበራቸው ቅርበት እና ሇአሳዲጊ
አባታቸው በነበራቸው ታዚዥነት እንዲገኙት ገሌፀዋሌ፡፡ አቅማቸው እየዯከመ ሲሄዴ ያሊቸውን
እውቀት ሇሴት ሌጃቸው በማስተሊሇፌ የተሰጣቸውን አዯራ እንዯሚወጡም አስረዴተዋሌ፡፡
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ላሊው የጫሬ ቀበላ ነዋሪ የሆኑት አቶ ሸዋረገዴ ከወሊጅ አባታቸው ስሊገኙት ስሇባህሌ ህክምና
አውቀት እንዯሚከተሇው ያስረዲለ፡እኔ ይህንን እውቀት ያገኘሁት ከአባቴ ነው፡፡ ሌጅ ሆኜ አባቴ ወዯ ጓሮ
ወር ብል መዴሀኒት ሲያጋጅ አየው ነበር፡፡ ከቤተሰባችን ውስጥ
አባታችን በህይወት በነበረበት መን ወዯ ሀኪም ቤት ሄዯን አናውቅም፡፡
አባታችን እኛ ከታመምንበት ወዯ ጫካ ሄዴ ብል፤መዴሀኒት ቆርጦ
ያመጣና ይሰጠናሌ፤ወዱያው እንዴናሇን፤አባቴም ቢሆን መናዊ ሀኪም
ነክቶት አያውቅም፤ሇራሱም መዴሀኒቱን ያጋጃሌ፤የሞተውም በ92
አመቱ ነው፡፡ የመጀመሪያ ሌጁ ስሇነበርኩና በጣም ስሇሚወዯኝ፤ህይወቱ
ሲያሌፌ ሁለንም አስረዴቶኝ ነው የሞተው፡፡ አባቴ ካረፇ በኋሊ የነገረኝን
መዴሀኒት እየቆረጥኩ ሇማንም ሰጥቼም፤አዴኜም አሊውቅም ነበር፡፡
በአንዴ አጋጣሚ ወዯ ባህርዲር ሄዴኩ፤ባህርዲር ዘሪያ ወዯ ገጠሩ አካባቢ
ነበር የሄዴኩት፤በዙያ እንዲሇሁ ክፈኛ ታመምኩ አብረውኝ የነበሩ ጓዯኞቼ
ወዯ መናዊ ሀኪም ቤት ይውኝ ሄደ፤ነገር ግን ምንም ሇውጥ
አሌነበረኝም፤ከሀኪም ቤት ከወጣሁ በኋሊ ጓዯኞቼን አካባቢው ሊይ ጫካ
ወዲሇበት ቦታ እንዱወስደኝ ነገርኳቸው፤ከዙያም ያዴኑኛሌ ያሌኳቸውን
ዕፆችን ቆርጬ፤ጨምቄ ጠጣሁ፤ ወዱያው ተሻሇኝ፡፡
ከዙህ ጊዛ በኋሊ ነው መዴሀኒት እየቆረጥኩ ሇታማሚዎች መስጠት
የጀመርኩት፡፡ ባህር ዲር ሆኜ በዙያ አይነት ህመም የታመምኩት፤የአባቴን
ቃሌ ባሇማክበሬ፤በህመም ሇሚሰቃዩ መፌትሄ ባሇመስጠቴ፤የታብኝ
ቅጣት ነው ብዬ ነው የተቀበሌኩት፡፡ አሁን ሇብዘ አይነት በሽታዎች
መዴሀኒት እየሰጠሁ እገኛሇሁ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት29/2012)፡፡
ይህንኑ አስመሌክቶ የባህሌ ህክምና ባሇሙያው አቶ አገኘሁ ትርፋ እውቀቱን ስሊገኙበት
መንገዴ ያስረዲለ፡ጎረቤታችን የተከበሩ
ትሌቅ ሰው ነበሩ፡፡ ሇአካባቢው ማህበረሰብ
መዴሀኒት እያጋጁ ይሰጣለ፤አንቱ የተባለ መዴሀኒተኛ ነበሩ፡፡ ሰውዬው
ሌጅም ሚስትም አሌነበራቸውም፤ታዱያ እኔን ከሌጅነቴ ጀምሮ በጣም
ይወደኝ ነበር፤እኔም ከሳቸው ቤት አሌጠፊም፡፡ ከረሜሊውን፣ብስኩቱን
እየገዘ ይሰጡኛሌ፡፡በጣም ነው የምወዲቸው፤ያዘኝን ሁለ አዯርጋሇሁ፤
ሌብሳቸውን አጥባሇሁ፤ቤታቸውን እጠርጋሇሁ ብቻ ያዘኝ ሁለ በዯስታ
ነው የምፇጽመው፡፡ እዴሜያቸው እየገፊ ሲሄዴ “ሌጄ እኔ እዴሜዬ
እየገፊ ነው፤አንተ ዯግሞ ገና ሌጅ ነህ፤ብዘ በሽተኞችን ሇማዲን ጊዛ
አሇህ፤ትንሽ ትንሽም ፌራንክ ታገኝበታሇህ፤ነገር ግን ገንብ ከላሊችሁ
አሊዴንም፤መዴሀኒት
አሌቆርጥም
እንዲትሌ
አዯራ፤የማውቃቸውን
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መዴሀኒት መሆን የሚችለ ቅጠልች ሌንገርህ” ብሇው የሚያውቁትን
ሁለ ነግረውኝ ከእሳቸው ጋር እየተከተሌኩ ስሇመዴሀኒት አቀማመሙ
እየተማርኩ ቆየሁ፡፡ አሁን እሳቸው በህይወት የለም፡፡ ባገኘሁት
እውቀት፤ይሄው ታማሚዎች ታመው ሲመጡ መዴሀኒት እየሰጠሁ ብዘ
አመት ሆነኝ (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት4/2012)፡፡
በአጠቃሊይ ከሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያዎቹ ከተገኘው መረጃ በመነሳት የባህሌ ህክምና እውቀት
ሇመዲ እንዯ አኗኗር ሁኔታ፣ እንዯ አሊቸው ቤተሰባዊ ቅርበት እና ማህበራዊ ወዲጅነት
የሚወሰን ሲሆን አንዲንድቹ የባህሌ ሀኪሞች ከወሊጅ ቤተሰባቸው፣ ላልቹ፤ካሳዲጊዎቻቸው
እንዱሁም ከሚቀርቧቸው የቅርብ ሰዎች እና ከወዲጆቻቸው ያገኛለ፡፡ የሀገረሰብ ሀኪሞቹ፤
የተሰጣቸውን አዯራ ካሌተወጡና ያሊአግባብ ስዎችን ካንገሊቱ፣ አቅመ ዯካሞችን እና ገንብ
የላሊቸውን ካሊዲኑ እና የተሰጣቸውን (የተተፊሊቸውን) እውቀት፤ገንብ ሇመሰብሰብ
ከተጠቀሙበት ወይም የህክምና ስርዓቱን ካዚቡ ሇህመም ወይም ሇሞት መንስኤ ሉሆን
እንዯሚችሌ ከቀረቡ ምንጮች ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡
በመሆኑም መዴሀኒት ማሇት፤ሇማንኛውም ሰው የማይነገር፤ምስጢራዊ፤ነገር ግን ታሞ ሇመጣ
ሇማንኛውም ሰው በአነስተኛ ክፌያ የሚሰጥ፤ሇሀብታምና ሇዯሀ ተብል የማይሇይ፤ገንብ
ሊሊቸውና ሇላሊቸውም የማይከሇከሌሇ ዴህነት፤ሇፇወስ የተጋጀ፤የፇጣሪ (የእግዙአብሔር/የአሊህ)
ስጦታ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡

4.9. የሀገረሰባዊ መዴሀኒት ምስጢራዊነት
ስሇ ሀገረሰባዊ መዴሀኒት ምስጢራዊነት በመስክ ያገኘኋቸው ቁሌፌ መረጃ አቀባዬ አቶ
ኑሩሁሴን እንዯሚከተሇው አስረዴተዋሌ፡መዴሀኒት ሇማንም አይነገረም፤መዴሀኒቱም የሚሰራው ሇተመረቀሇት
(ሇተተፊሇት) ሰው ብቻ ነው፤አሊህ ሇመረጠው እንጂ ሇማንም ከተነገረ
መዴሀኒቱ አያዴንም፤መዴሀኒቱ መብረሱ ብቻ ሳይሆን አዯራውን በሌቶ፤
ሚስጥሩን ያወጣ ሰው፤ሇሞት ወይም ሇአካሌ ጉዲት ይዲርጋሌ፡፡ ሇምሳላ
እኔ መዴሀኒቱ የተተፊሌኝ ከአባቴ ነው፤አባቴም ሲሞት፤ ሇወዯዴኩት
ሌጄ እንጂ ሇማንም እንዲሌናገር ቃሌ አስገብቶኛሌ፡፡ በዙህ ምክንያት
ሇማንም ሰው አሌናገርም፤ይህን ቃሌ አፌርሼ ብናገር፤መዴሀኒቱን
የምቆርጠው ከጫካ ውስጥ ነው፤በዙያን ጊዛ እባብ አና ንድ ሉነዴፇኝ፣
ሌሞት እችሊሇሁ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት28/2012)፡፡
እንዯ አቶ ኑሩሁሴን ገሇጻ እነዙህን መዴሀኒቶች ሇባዕዴ እና ሇላልች ሰዎች ምሰጢራቸውን
አሳሌፍ

መስጠት

እንዱሁም

መዴሀኒቶቹን

አራክሶ

ሰዎች

እንዱያውቋቸው

ማዴረግ

መዴሀኒቶቹ እንዲይፇውሱ ከማዴረጉም በሊይ በባህሌ ህክምና ባሇሙያው ሊይ ቅጣት ሉዯርስበት
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(ሉታመም ወይም ሉሞት) እንዯሚችሌ፤ከመዴሀኒቱ ጋር አብሮ ያሇ ሀይሌ መኖሩን በማመን
ጥንቃቄ እንዯሚያዯርጉ ጠቁመዋሌ፡፡
ላሊው መረጃ አቀባዬ አቶ አውራሪስ ስሇ ባህሌ መዴሀኒቶች ምስጢራዊነት እንዱህ ይገሌጻለ፡መዴሀኒት፤መዴሀኒት መሆን የሚችሇው በምስጢር ሲያዜ ነው፡፡ ዯግሞ
የተዯበቀ ነገር ነው፤ውዴ የሚሆነው እንጂ አዯባባይ የወጣ ምንም ነገር
ይረክሳሌ፡፡ መዴሀኒት ሇማንም አይነገርም፤ሇማንም መንገር፤ፇጣሪ በዕፆቹ
ሊይ የራውን ፇውስ እንዱነሳቸው (እንዱሰወሩ) ያዯርጋሌ፡፡ እኔም
ሇላልች ከተናገርኩ መዴሀኒቱ ዴጋሜ አይሰራሌኝም፤ ከሌጆች እንኳን
ሇአንዴ ሌጅ ብቻ ነው የሚነገረው፤ሇሁለም አይነገርም፤ከተነገረ
መዴሀኒቱም
ይረክሳሌ፤የዙህ
መን
ሌጆች
ዯግሞ
ገንብ
ስሇሚያታሌሊቸው፤ከመዴሀኒት ሽያጩ በሚገኘው ገንብ እርስ በርሳቸው
ሉጣለ ይችሊለ፡፡ ከዙህ የተነሳ ሇማንም ሰው መዴሀኒት አሌነግርም፡፡ እኔ
እንዱያውም መዴሀኒቶቹን ሇታካሚዎቹ አጋጅቼ ስሰጥ፤ሇመዴሀኒትነት
የተጠቀምኳቸው ዕፆች ተሇይተው እንዲይታወቁብኝ፤በዯንብ አዴቅቄ
(አሌሜ) ነው የምሰጣቸው (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት1/2012)፡፡
በተጨማሪም አቶ ዯረጀ መዴኃኒቶቹ ሇምን ምስጢራዊ እንዯሚሆኑ እንዯሚከተሇው ገሌፀዋሌ፡፡
ሇብዘ በሽታ መዴሀኒት አጋጃሇሁ፡፡ የማጋጃቸው መዴሀኒቶች
ከየትኛው ዕፅ የተቀመሙ እንዯሆኑ ሇማንም አሌናገረም፡፡ መናገርም
አሌፇሌግም፤መዴሀኒት የሚሆኑ ዕፆች ፇዋሽ (አዲኝ) እንዯሆኑ ሁለ
ገዲይም ናቸው፡፡ ዕፅዋት፤በቅርፉታቸው፣ በግንዲቸው፣ በአበባቸው እና
በቅጠሊቸው ሊይ መርዜ ይይዚለ፡፡ በላሊ በኩሌም በዕፅዋቱ ቅርፉት ሊይ
መርዜ ያሊቸው፤ቅጠሊቸው መዴሀኒት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እነዙህን ዕፆች
በስም አውቆ መዴሀኒት አጋጃሇሁ ቢሌ ሰዎችን ሉጎዲ ይችሊሌ፡፡
ምክንያቱም መዴሀኒት መሆን የሚችለ የዕፅዋት ክፌሌ በቅጡ
ባሇመረዲት ማሇቴ ነው፡፡ ይህ የምቀምማቸውን መዴሀኒቶች ምስጢራዊ
ሇማዴረጌ ቀዲሚው ምክንያቴ ቢሆንም በላሊ በኩሌ ዯግሞ የማጋጃቸውን
መዴሀኒቶች ሇሰዎች ብናገር ከመዴሀኒት ሽያጩ የማገኘውን ገቢ ሊጣ
እችሊሇሁ፡፡ ስሇዙህ የምሰራቸውን መዴሀኒቶች ሇማንም አሌናገርም (ቃሇ
መጠይቅ፣መጋቢት3/2012)፡፡
ከዙሁ ጋር ተያይዝ የባህሌ መዴሀኒት ተጠቃሚ የሆኑት አቶ ሳኒ አሉ ባህሊዊ መዴሀኒት
ምስጢራዊ መሆናቸው ተገቢ መሆኑን ያስረዲለ፡፡
በአንዴ ወቅት አብሮ አዯጎቼ አንዱት ዕፅ “ይቺ ምሊስ ጎሌጉሌ ትባሊች”
ብሇው አሳዩኝ፤ እኔም ያቺን ዕፅ በአጋጣሚ መንገዴ ሊይ አገኘኋት፤እንዯ
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ቀሌዴ እሰኪ ሌሞክራት ብዬ ቅጠሎን በጠስ አዴርጌ አፋ ውስጥ
አስገባኋት፤አሊህ ሲቆጣኝ ምሊሴ ተጎሇጎሇ፣ መናገር አሌቻሌኩም ከዙያም
በአካባቢው የነበሩ ሰዎች አይተውኝ፤ሇባሇቤቴ ነገሯት፤ መዴሀኒተኛ
ፇሌገው ወሰደኝ፤ያ መዴሀኒተኛ፤ያችኑ ዕፅ በጥሶ አመጣና ምሊሴ ሊይ
አዯረጋት፤ወዱያው ተሰበሰበሌኝ፤ከዙያ ጊዛ ጀምሮ ቅጠሌ መንካት
እፇራሇሁ፤ሇመዴሀኒትነት የሚያገሇግለ ዕፆች፤በሽተኛም ያዯርጋለ፣
እናም ከዯረሰብኝ ችግር አንጻር መዴሀኒት የሚሆኑ ዕፆችን ማንኛውም
ሰው ሉያወቃቸው አይገባም፤ ምስጢራዊ መሆን አሇባቸው ባይ ነኝ (ቃሇ
መጠይቅ፣መጋቢት1/2012)፡፡
ቁሌፌ

መረጃ

አቀባዮች

ከሰጡት

መረጃ

መረዲት

እንዯሚቻሇው

ሀገረሰባዊ

መዴሀኒቶች

ምስጢራዊነታቸው፤አንዲንድቹ ስሇመዴሀኒቶቹ ከተመረቀሇት (ከተተፊሇት) ባሇቤት ውጪ ሇላሊ
ሰው ከተነገሩ ጉዲት ሉያዯርሱ የሚችለ (በሀገረሰብ ሀኪሙ ሊይ) በመሆናቸው፤አንዲንድቹ
ዯግሞ ሇብዘ ሰዎች ከተነገሩ እና ከባሇሙያዎቹ ውጪ ላልች ሰዎች ካወቋቸው ይረክሳለ፤
የማዲን ሀይሊቸው ይቀንሳሌ ተብል ስሇሚታመን፤ላልቹ ዯግሞ የባሇሙያዎቹን እውቀት
ሊሇማባከን፤ከመዴሀኒት ሽያጩ የሚገኘውን ገቢ ሊሇማጣት እንዱሁም የባሇቤትነት መብቱን
ሇማስጠበቅ በሚሌ እምነት መዴሀኒቶቹን ምስጢራዊ እንዯሚያዯርጓቸው ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡
በተጨማሪም የሀገረሰብ ህክምና እውቀት ምስጢራዊነትን በተመሇከተ፤ሇመዴሀኒት በግብዓትነት
የሚያገሇግለ ዕፆች ሁሇት አይነት ገፅታ ያሊቸው መሆኑ፤ይኸውም ዕፅዋቱ፤አዲኝ እና ገዲይ
(መዴሀኒትና መርዜን) የያዘ፤ (በሽታም፤መዴሀኒትም) መሆናቸው፤ ከሀገረሰብ ሀኪሞቹ ውጪ
ስሇዕፆቹ በቂ ግንዚቤ ያሇው ባሇመኖሩ፤የባህሌ ህክምና እውቀቱን ካገኙበት፤ቤተሰብ፣ መዴ
ወይም የቅርብ ወዲጅ፤መዴሀኒቱን ምስጢራዊ አዴርገው ሉይዘ የገቡትን ቃሌ ሇማክበር ሲለ፤
መዴሀኒቶቹ የተሇየ መንፇሳዊ ሀይሌ ያዯረባቸው ናቸው ከሚሌ እምነት፤በተፇጠረ ስጋትና
ፌርሀት

ምክንያት፤የባህሌ

ህክምና

እውቀቱን

ውስብስብ፤ምስጢራዊ

(ዴብቅ)

እንዱሆን

አዴርጎታሌ፡፡
ከዙሁ ጋር ተያይዝም የባህሌ መዴሀኒት ባሇሙያዎቹ፤መዴሀኒት መሆን የሚችለና የማይችለ
የዕፅዋት ክፌልች በቀሊለ ሇመሇየት አስቸጋሪ በመሆኑ፤በግዳሇሽነት፤ትኩረት ባሇመስጠት፤
በተሇያዩ

አጋጣሚዎች

ሰዎች

ሉጎደ

እንዯሚችለ

አዴርገዋቸዋሌ፡፡
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በማሰብ

ምስጢራዊ

ሆነው

እንዱቆዩ

4.10. መናዊ ሀኪሞች ሇሀገረሰባዊ ህክምና ያሊቸው አመሇካከት
የዘጢ ቀበላ ነዋሪ የሆኑት የህክምና ባሇሙያ አቶ ዯምሴ ውዳ ስሇ ባህሊዊ ህክምና
ባሇሙያዎች ሲያስረደ፡ከአካባቢያችንም ሆነ ከላልች አካባቢዎች በርካታ ታካሚዎች በተሇያየ
በሽታ ተይው
ወዯ እኔ ህክምና ተቋም ይመጣለ፡፡ በቁስሌ፣በሆዴ
ህመም፣ በዴንገተኛ አዯጋ አና በላልች በሽታዎች ተይው ይመጣለ፡፡
ታዱያ አስፇሊጊው ህክምና ከመዯረጉ በፉትም ይሁን ህክምናውን ካገኙ
በኋሊ ህይወታቸው የሚያሌፌ ታካሚዎች በርካቶች ናቸው፡፡ በተሇይ
ቁስሌ በተሇያየ የአካሌ ክፌልቻቸው ሊይ ወጥቶባቸው ህክምና ሇማግኘት
የሚመጡ ታካሚዎች፤ብዘዎቹ ይሞታለ፡፡ አኔም በአንዴ ወቅት ታምሜ
ነበር፤በዙሁ በእኔ ጤና ጣቢያ ውስጥ ባሌዯረቦቼ ህክምናውን
ቢያዯርጉሌኝም ጤናዬ ሉመሇስ አሌቻሇም፡፡ ሉጠይቁኝ የመጡ የሰፇር
ሰዎች በሽታው በባህሌ ህክምና የሚዴን መሆኑን ሲነግሩኝ አቅራቢያዬ
ወዯሚገኙ አቶ ሀሰን የተባለ እውቅ የባህሌ ሀኪም ጋር ሄዴኩ፤
እርሳቸው መናዊ ሀኪም መሆኔን ያውቃለ፤እኔም እርሳቸውን በዯንብ
አውቃሇሁ፡፡ “ሇምን መጣህ አንተ እኮ የተማርክ ሰው ነህ፤ሰዎችን
የምታዴን ሰው እንዳት ወዯኔ ትመጣሇህ” አለኝ፤የታመምኩት እጄ ሊይ
ቁስሌ ወጥቶ ነበርና ማየት ጀመሩ፤ይህ ነው የማሌሇው ህመም
ይሰማኛሌ፤በጣም ከባዴ ጊዛ ነበር፡፡ ትንሽ ቆይተው መዴሀኒት ይው
መጡ፤በሀበሻ ጨርቅ ጥብቅ አዴርገው አሰሩሌኝ፡፡ በየሶስት ቀኑ
እየፇታሁ እንዲስረው ነገሩኝ፤ያዘኝን ሁለ አዯረኩ፤በሰባተኛው ቀን
ሙለ ሇሙለ ተሻሇኝ፡፡
ከዲንኩ በኋሊ አቶ ሀሰን ቤታቸው አስጠሩኝ እና ሄዴኩ ”አንተ
የተያዜከው በቆሊ ቁስሌ በሽታ ነው፤አንተ የተማርክ ሀኪም ነህ፤ነገር ግን
ይህን በሽታ ማዲን አትችሌም” አለኝ፡፡ ቀጥሇውም “ሌጄ ባሇማወቅ በዙህ
በሽታ ተይው ወዯ አንተ ይመጣለ፤አንተም መርፋ ትወጋቸዋሇህ፤እናም
አይዴኑም፤ይሞታለ፤ሳታውቅም ቢሆን ነፌስ ታጠፊሇህ፤ይች ቁስሌ
መርፋ አትወዴም፤መርፋ እየወጋህ የገዯሌካቸው ብዘ ናቸው፡፡ ከዙህ
በኋሊ እንዯዙህ አይነት ህመም ታሞ የሚመጣን ሰው መርፋ
እንዯማትወጋ ቃሌ ግባሌኝ” አለኝ፡፡ እኔም ባየሁት እና በእሳቸው
እውቀት ተገርሜ ቃሌ ገባሁሊቸው፤ከዙያ ጊዛ ጀምሮ በዙያ አይነት በሽታ
የተያ ሰው ወዯ አኔ ከመጣ አሊክምም፤ወዯ አቶ ሀሰን ጋ ነው
የምሌካቸው፡፡ እርሳቸው አሁን በህይወት የለም፡፡
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አቶ ሀሰን በህይወት ባይኖሩም ሇሌጃቸው ሙሳ እውቀታቸውን
አስጨብጠው
አሌፇዋሌ፡፡
አሁንም
እንዱህ
አይነት
ህመም
የሚታይባቸውን ታካሚዎች ወዯ ሙሳ ጋር እሌካቸዋሇሁ፡፡ ከዙህ የተነሳ
ሇባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች ያሇኝ ክብር ትሌቅ ነው፡፡
አቶ ዯምሴ አክሇውም በአካባቢው ያለትን የባህሌ ሀኪሞች ሰብስቤ ከእኔ
ጋር እንዱሰሩ ሇማዴረግ ብዘ ጥረት አዴርጌያሇሁ፡፡ ነገር ግን የባህሌ
ህክምና ባሇሙያዎቹ ካሇባቸው የቤተሰብ ሀሊፉነት አንጻር ከእኔ ጋር
የሙለ ጊዛ ስራ ሇመስራት ፌቃዯኛ ሉሆኑሌኝ አሌቻለም (ቃሇ
መጠይቅ፣መጋቢት2/2012)፡፡
መናዊ የህክምና ባሇሙያው አቶ ዯምሴ ሇባህሊዊ ህክምና ባሇሙያዎች ያሊቸው ክብር፤
በህይወት አጋጣሚ ባጋጠሟቸው የጤና ችግሮች ምክንያት፤በመናዊ ህክምናው መፌትሄ
ያሌተገኘሇትን በሽታ፤ባህሊዊ ሀኪሞቹ መዴሀኒት በመስጠት የማዲን ብቃታቸውን በቅርበት
መመሌከት በመቻሊቸው እና በመናዊ ህክምና መዴሀኒት ያሌተገኘሊቸው እና ገዲይ የሆኑ
በሽታዎች፤ሇአመታት የብዘዎችን ህይወት ሲቀጥፈ መኖራቸው፤እንዯነዙህ አይነት ሀገር በቀሌ
መዴሀኒቶች እውቅና ባሇማግኘታቸው እና ዴጋፌ ሳይዯረግሊቸው ችሊ በመባሊቸው የብዘዎችን
ህይወት ሲነጥቅ

በቅርበት

መመሌከት

መቻሊቸው፤ሇሀገረሰብ

ሀኪሞች የሚሰጡት

ክብር

እንዱጨምር አዴርጎታሌ፡፡
ላሊኛዋ የህክምና ባሇሙያ ነርስ ስራነሽ ሀይለ ሀገረሰባዊ ሀኪሞች ከመናዊ ሀኪሞች ውጪ
መስራታቸው በመዴሀኒት ቅመማ ወቅት፣ ከሚጠቀሟቸው የተሇያዩ መሳሪያዎች አንጻር እና
ከመጠን ጋር ተያይዝ በታካሚዎች ሊይ የሚያዯርሱት ጉዲት ከፌተኛ እንዱሆን ምቹ ሁኔታን
እንዯሚፇጥር፤ይሁን እንጅ ሀገረሰባዊ ሀኪሞች ሇመናት ያካበቱትን ሀገር በቀሌ እውቀትና
ጥበብ ከመናዊ ሀኪሞች ጋር በመቀናጀት ቢሰሩ ማህበረሰቡን በተሻሇ ሁኔታ ማገሌገሌ
እንዯሚቻሌ ጠቁመዋሌ፡፡
እኔ በባህሌ ህክምና ሊይ ተቃውሞ የሇኝም፤ነገር ግን ሙለ በሙለም
አሌቀበሇውም፡፡ ሇመዴሀኒትነት በግብዓት የሚጠቀሟቸው ዕፆች ፇዋሽ
ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ ነገር ግን የአቀማመም ሂዯቱ፤የሚጠቀሙት መሳሪያ፣
የመዴሀኒቱ መጠን እንዱሁም መዴሀኒቶቹን ሇታካሚው የሚሰጡበት
ሂዯት ስህተት አሇው፤ባይ ነኝ፡፡ ይሁን እንጂ የሀገረሰብ ሀኪሞቹ
ያሊቸውን እውቀት ይው ወዯ መናዊ ሀኪሞች ቢቀርቡ፤ማህበረሰቡን
ከዙህ በተሻሇ ሁኔታ ማገሌገሌ ይቻሊሌ ብዬ አምናሇሁ (ቃሇ መጠይቅ፣
መጋቢት5/2012)፡፡
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በይፊት ሆስፒታሌ ያገኘኋቸው የህክምና ባሇሙያ ድ/ር ዯሳሇኝ ተስፈ ስሇ ሀገረሰብ የህክምና
ባሇሙያዎች ያሊቸውን ሀሳብ ይገሌጻለ፡፡
በዙህ የህክምና ተቋም ውስጥ ስሰራ ሶስት አመት ሆነኝ፡፡ በርካታ
ታማሚዎችን አክሜያሇሁ፡፡ በአንዲንዴ አጋጣሚዎች ህክምናችንን
ማግኘት ሳይችለ ሲቀሩ ሲያማርሩ እሰማሇሁ፡፡ ወዯ ባህሌ ህክምና
ባሇሙያዎች መሄዴ ሳይሻሊቸው እንዯማይቀር ሲናገሩ እሰማሇሁ፡፡ በእኛ
ሀገር ዯረጃ መናዊ ህክምናችን በቂ ካሇመሆኑም አሌፍ ብዘ የሚቀረው
ነው፡፡ ታዱያ የባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች ሇማህበረሰቡ አስፇሊጊ
መሆናቸውን አምናሇሁ፡፡ ችግሩ የሚፇጠረው የሚሰጡት መዴሀኒት
መጠን ሊይ ነው (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት7/2012)፡፡
ከመረጃ ሰጪዎቹ ሀሳብ መረዲት እንዯሚቻሇው ሀገረሰባዊ ሀኪሞች በማህበረሰቡ ያሊቸው
ተቀባይነት ከፌተኛ ቢሆንም ያሊቸውን ሀገር በቀሌ ዕውቀት ይው ከመናዊ ሀኪሞች ጋር
ሇመስራት ፌቃዯኛ አሇመሆናቸው፤በመዴሀኒት ዜግጅት እና አሰጣጥ ወቅት የሚፇጠሩ ችግሮች
እንዱባባሱ አዴርጓሌ፡፡ ይሁን እንጂ ሇመናት በአብሮነት የሇቀውን ሀገር በቀሌ የህክምና ዳ
ከመናዊ ህክምና ጋር በማጣመር እና መን ወሇዴ መሳሪያዎችን በመጠቀም ማህበረሰቡን
በሊቀ ሁኔታ ማገሌገሌ ቢቻሌ የተሻሇ አማራጭ እንዯሚሆን ተጠቁሟሌ፡፡

4.11. ባህሊዊ ሀኪሞች ሇመናዊ ህክምና እና ሇባሇሙያዎቹ ያሊቸው አመሇካከት
በሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያዎች እና በመናዊ ሀኪሞች መካከሌ ስሊሇው መቀራረብ ቁሌፌ
መረጃ

አቀባዬ

በተዯጋጋሚ

አቶ

ሙሳ

ሀሰን

ጠይቀውኛሌ፤እኔም

ሲያስረደ፡ከእነሱ

ጋር

“መናዊ

ሀኪሞች

አብሬያቸው

መስራት

እንዯማሌፇሌግ

እንዴሰራ

ነግሬያቸዋሇሁ፡፡

ከድክተሮቹ ጋር አብሬ ብሰራ ሌጆቼን ምን አበሊቸዋሇሁ፤እኔ የምተዲዯረው በእርሻ ነው፤እነሱ
ቢከፌለኝ ሁሇት ወይም ሶስት ሺ ብር ነው፤በዙህ ገንብ አምስት ሌጆቼን ማሳዯግ አሌችሌም”
ይሊለ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት17/2012)፡፡
የባህሌ ህክምና ባሇሙያው አቶ ሙሳ ሀሰን ከመናዊ ሀኪሞች ጋር ተቀራርበው መስራት
የማይፇሌጉበት

ምክንያት

ሉያጋጥማቸው

ከሚችሇው

የኢኮኖሚ

ችግር

አንጻር

ሲሆን፤

ያሊቸውን የቤተሰብ ብዚት እና ሉያገኙ የሚችለትን ገቢ በማነጻጸር፤ቤተሰባቸውን ማስተዲዯር
የማያስችሊቸው መሆኑን ስሊመኑ ያሊቸውን እውቀት፣ ጥበብና ችልታ በመናዊ መንገዴ፤
ከመናዊ ሀኪሞች ጋር በመቀራረብ እንዲይሰሩበት እንቅፊት እንዯሆነባቸው ጠቁመዋሌ፡፡
ላሊው የባህሌ ሀኪም አቶ ሸዋረገዴ አጥናፈ ስሇ መናዊ ሀኪሞችና ህክምና ሲያስረደ፡108

መናዊ ሀኪሞች ብዘ ጊዛ በጋራ እንዴንሰራ ጠየቁኝ፤እኔም ከሀኪሞቹ
ጋር ተስማምቼ መስራት አሌቻሌኩም፤ምክንያቱም የተማርን ነን ብሇው
ስሇሚያስቡ ሇእኛ ሇባሊገሮቹ ምንም ክብር የሊቸውም፤ብዘ ጊዛ ፓሉስ
አስፇራርቶኛሌ፡፡ በአንዴ አጋጣሚ አንዱት ሌጅ ታማ ሰዎች ወዯ እኔ
አመጧት፤መዴሀኒቱ የሚጠጣ ነው፤ሌጅቷ መዴሀኒቱን ቀምሳ ዯከመች፤
ወዯ እኔ ከመምጣቷ በፉት እዙህ ቅርብ ካሇው ሀኪም ቤት ገብታ ነበር
አለኝ፤ወዱያው አንዴ ሀኪም እና አንዴ ፓሉስ እቤት መጡ፤ብቻ ብዘ
ማስፇራሪያና ዚቻ ዯርሶኛሌ፤በዙህ ምክንያት መናዊ ሀኪሞችን አብሮ
መስራት ይቅርና ሊያቸው እንኳን አሌፇሌግም ይሊለ (ቃሇ መጠይቅ፣
የካቲት21/2012)፡፡
ይህንኑ አስመሌክቶ ቁሌፌ መረጃ አቀባዬ አቶ አገኘሁ እንዱህ ይሊለ፡- “መናዊ ሀኪሞችንም
ሆነ ህግን በጭራሽ አሌፇራም፡፡ እኔ ጋ መጥቶ ያሌዲነ የሇም፤ብዘ አመት በመናዊ ትምህርት
እዴሜውን የፇጀው ድክተር ያሊዲናቸውን ብዘ ታማሚዎች አዴኛሇሁ፡፡ ማህበረሰቡም ከእነሱ
ይሌቅ

በእኛ

ሊይ

ነው

እምነት

ያሇው፤በምሰጠው

መዴሀኒት

አሌጠራጠርም፤እምነትም

እውነትም አሇ”’ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት24/2012)፡፡
ከአቶ አገኘሁ ሀሳብ መረዲት እንዯሚቻሇው የሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያዎች በሚሰጧቸው
መዴሀኒቶች ያሊቸው ሙለ እምነት እና በራስ መተማመን፤የመናዊ ሀኪሞችን እርዲታ
እንዲይጠብቁ አዴርጓቸዋሌ፡፡ ከዙህ የተነሳ ያሊቸው በራስ መተማመን እንዱጨምር እና
ስራቸውን በሌበ ሙለነት እንዱሰሩ ማዴረጉን ከቁሌፌ መረጃ አቀባዬ የተገኘው መረጃ
ይጠቁማሌ፡፡
በተጨማሪም መናዊ የህክምና ባሇሙያዎች የሀገረሰብ ህክምናውን እንዯ ኋሊቀር እምነት፣
አመሇካከት
አዴርገው

እና

ሌማዴ

ማሰባቸው

መቁጠራቸው፤ባሇሙያዎቹንም

እና

ሇሙያውም

ሆነ

እንዯ

ሇባሇሙያዎቹ

ባሊገር፣

ክብር

ገጠሬ፤ያሌተማረ

ማሳጣታቸው

መናዊ

ሀኪሞችን አንዱጠለ እንዲዯረጋቸው አቶ ሸዋረገዴ ከገሇፁት ሀሳብ መረዲት ተችሎሌ፡፡ ይህም
ሀገር

በቀሌ

የሆነውን

አውቀት

በማጣጣሌ

መናዊ

ህክምናውን

እንዱቀበለ

ሇማዴረግ

መሞከራቸው የባህሌ ህክምና ባሇሙያዎቹ ያሊቸውን ዕውቀት በማጋራት በአብሮነት እንዲይሰሩ
እንዱሁም ያሊቸውን እምቅ እውቀት እንዱዯብቁ፤ማዴረጉን ከቀረቡት መረጃዎች ሇመረዲት
ተችሎሌ፡፡
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በአጠቃሊይ

የባህሌ

መዴሀኒት

ቀማሚዎች

ሇመናዊ

ህክምናና

ሇባሇሙያዎች

ያሊቸው

አመሇካከት አለታዊ መሆኑን ከቀረቡት ምንጮች ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ ይህም መናዊ ሀኪሞች
የባህሌ ህክምናውን ሇመቀበሌ እምነት በማጣታቸው፤የሚያንፀባርቁት ስሜት በከፉሌ አለታዊ
መሆኑ፤መናዊ

የህክምና

ተቋማት

በሚከፌለት

ክፌያ፤ባህሊዊ

ሀኪሞቹ

ቤተሰባቸውን

ሇማስተዲዯር በቂ አሇመሆኑ እንዱሁም ባህሊዊ ሀኪሞች በሚያጋጇቸው መዴሀኒቶች ሊይ
ያሊቸው ጠንካራ በራስ የመተማመን ስሜት እና በአጠቃሊይ ባህሊዊ መዴሀኒቶች ምስጢራዊ
ሆነው መቆየታቸው፤የባህሌ መዴሀኒት ቀማሚዎች፤መናዊ ሀኪሞችን እንዱርቁ እና አለታዊ
አመሇካከት እንዱፇጠርባቸው ማዯረጉን የተገኙት መረጃዎች ያመሊክታለ፡፡

4.12. የባህሌ ሀኪሞች በታካሚዎች ንዴ የሚመረጡባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች
(ምክንያቶች)
ሸዋሮቢት ከተማና አካባቢዋ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፌልች፤በብሔር፣ በሀይማኖት፣ በፆታ
እንዱሁም በአመሇካከት የተሇያዩ መሆናቸውን ቀዯም ባሇው (በማህበረ-ባህሊዊ ዲራው ክፌሌ)
ተገሌጧሌ፡፡ በአካባቢው የሚገኙ የሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያዎች የተሇያየ ብሔረሰብ ተወሊጆች፤
የተሇያየ ሀይማኖት፣ እምነት እና አመሇካከት ያሊቸው ናቸው፡፡ በመሆኑም በአብዚኛው ወዯ
ባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች የሚመጡ የማህበረሰብ ክፌልች፤የባህሌ ህክምና ባሇሙያዎቹን
የሚመርጡበት ቅዴመ ሁኔታ ምን እንዯሆነ፤የተሇያዩ መረጃ አቀባዮች ያስረዲለ፡፡
የባህሌ ህክምና ባሇሙያው አቶ ኑሩሁሴን ጋር ያገኘኋቸው ታካሚ አቶ አያሌቅበት ሀብቴ ስሇ
ባህሌ ሀኪም ምርጫቸው እንዱህ ሲለ ገሌጸውሌኛሌ፡እኔም ሆንኩ ሌጆቼ አቶ ኑሩ ጋ ነው የምንመጣው፤እኔ የኦርቶድክስ
እምነት ተከታይ ነኝ፤እሱ ሙስሉም ነው፡፡ ነገር ግን እኔ ይህን አስቤ
አሊውቅም፡፡ የእሱ እጅ መዴሀኒት ነው፤በአንዴ ወቅት ታመምኩ፤መድቼ
ኑሩሁሴንን ጠቆሙኝ፤ሇመጀመሪያ ጊዛ ኑሩሁሴን ጋር መጣሁ፤ካየኝ
በኋሊ መዴሀኒት ሰጠኝ፤ያሇኝን ሁለ አዯረኩ፤ባሇኝ ጊዛ ውስጥ ነው
የዲንኩት፤ከዙያ ጊዛ ጀምሮ ላሊ መዴሀኒተኛ ጋ ሄጄ አሊውቅም፡፡ አሁን
ከኑሩ ጋ ቤተሰብ ነን፤የሀይማኖት ሌዩነታችን ትዜ ብልኝ አያቅም፤አንቺ
ስትጠይቂኝ ነው ያስታወስኩት (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት28/2012)፡፡
ከዙሁ ጋር ተያይዝ የሀገረሰብ ህክምና ባሇሙያ የሆኑት አቶ ሱሉህማን አብዱ ሇህክምና ወዯ
እርሳቸው ስሇሚመጡ ታካሚዎች ሲያስረደ፡-

110

እኔ ጋ የማይመጣ ሰው የሇም፡፡ ብዘ ሰዎች ሲታመሙ ወዯ እኔ
ይመጣለ፤እኔ በሀይማኖቴ ሙስሉም ነኝ፤እኔ ጋር የሚመጡት ግን
ክርስቲያኖች፣ ሙስሉሞችና የላሊ ሀይማኖት ሰዎችም ናቸው፤አርጎቦች
ይመጣለ፣ አማሮችም፣ ኦሮሞዎችም፣ አፊሮችና ላልችም ይመጣለ፡፡
አሊህ በሰጠኝ እውቀት ሇሁለም መዴሀኒት እሰጣሇሁ፤ሇኔ ሁለም አንዴ
ናቸው፤ሙስሉም ስሇሆነ ብዬ ከላልቹ የተሇየ የማዯርገው ነገር የሇኝም፤
ሇክርስቲያኑም ሆነ ሇሙስሉሙ፤ሇላሊውም ተመሳሳይ መዴሀኒት ነው
የማዯርገው፤ታማሚው፤ከአሊህ ጋር እንዱዴን ነው የምፇሌገው፡፡
እንዱያውም ታመው መጥተው፤ተዋውቀን ወዲጅ የሆንን ብዘ
ክርስቲያኖች አለ (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት 22/2012)፡፡
በአቶ አገኘሁ ትርፋ ቤት ያገኘኋቸው የባህሌ መዴሀኒት ተጠቃሚ ወ/ሮ ጦይባ መሀመዴ
ከባህሌ ሀኪሙ ጋር ያሊቸውን ቀረቤታ ሲያስረደ “ሇእኔና ሇሌጆቼ ያለን፤አገኘሁ ናቸው፤
አካባቢያችን ቆሊማ ነው፤ሌጆቼን ብዘ ጊዛ የቆሊ ቁስሌ ነጥቆኝ ነበር፤እዴሜ ሇአገኘሁ፤
ተርፇውሌኛሌ፤እሳቸው

ከአሊህ

የተሊኩ

ናቸው፤እንዯ

አባቴ

ነው

የማያቸው፤ከዙህ

ቤት

አሌጠፊም” (ቃሇ መጠይቅ፣የካቲት29/2012)፡፡
ላሊው አቶ ሙሳ ቤት ያገኘኋቸው ታካሚ አቶ ተመስገን ክንዳ ስሇ ባህሌ ሀኪም ምርጫቸው
ሲገሌጹ “አኔ በሀይማኖቴ ፕሮቴስታንት ነኝ፤ሀይማኖቴን አስቤ አይዯሇም የምመጣው፣ ሙሳ
ሇእኔ ባሇውሇታዬ ነው፤ከሞት አትፍኛሌ፤መናዊ ሀኪም ቤት ገብቼ ታክሜ ያሌዲንኩትን፤
ሙሳ በአንዴ ጊዛ ነው ያዲነኝ፤ፇጣሪ እዴሜ ይስጠው፤ሙሳ ቤት የማይመጣ ታካሚ የሇም፤
እጁ መዴሀኒት ነው” ይሊለ (ቃሇ መጠይቅ፣መጋቢት4/2012)፡፡
ይህንኑ አስመሌክቶ በሀኪም መንገሻ ሀይላ ቤት ያገኘኋቸው ታካሚ አነች ታዯሇ ስሇ ሀኪም
ምርጫቸው እንዱህ ይገሌጻለ፡እኔም ሌጆቼም ከታመምን እንዯ በሽታው አይነት ነው፤መዴሀኒተኞቹን
የምመርጠው፤ሇቆሊ ቁስሌ ፌቱን የሆነ መዴሀኒተኛ አሇ፤ሇወፌ በሽታ
ዯግሞ ላሊ መዴሀኒተኛ አሇ፤ሇላልችም እንዯዙሁ ላልች መዴሀኒተኞች
አለ፡፡ በዙህ መሰረት ነው መዴሀኒተኞችኝ የምመርጠው፤አንዯህመማችን
የቆሊ ቁስሌ ስንታመም፤ዘጢ ያለት ኑሩሁሴን ጋር፤የወፌ በሽታ ምሌክት
ካየን፤አቶ አውራሪስ ጋር፤አይሬ ከታመምን ማዯያ ቀበላ ወዯምትገኘው
መዴሀኒተኛ፤ወ/ሮ አረጋሽ ጋ እንሄዲሇን፡፡ በመዴሀኒት ሰጪዎች ቤት
ከተሇያዩ ብሔር ተወሊጆች ጋ እንገናኛሇን፤እንተዋወቃሇን፤ ከአርጎቦች፤
ከአፊሮች፤ከአሮሞች እና ከላልችም ጋር፤በሀይማኖትም፤ከሙስሉሞች፣
ከኦርቶድክሶች፣ ከፕሮቴስታንቶች እና ከላሊ እምነት ተከታይ ጋር
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እንገናኛሇን፡፡
በዙህ
አጋጣሚ
ተገናኝተን
መዴ፤ቤተሰብ
ሆነን
የምንጠያየቅ ብዘ ነን፤ቤተሰባዊ ግንኙነት ነው ያሇን፡፡ ሀኪም አረጋሽ ጋ
ተገናኝተን ሶስት አመት የሆነን ቤተሰቦች አሇን (ቃሇ መጠይቅ፣
የካቲት24/2012)፡፡
ታካሚ

ወ/ሮ

አነች

የሀገረሰብ

ሀኪም

ምርጫቸውን

የሚያዯርጉት

የባህሌ

መዴሀኒት

ቀማሚዎቹ እውቅ በሆኑባቸው መዴሀኒቶች መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ ይህም ሇባህሌ ሀኪሞቹ
ማህበረሰቡ ከሰጣቸው ሙያዊ ክብርና ዜና እንዱሁም አውቅና፤እውቀትን፣ ብቃትን እና
ችልታን

ታሳቢ

የአመሇካከት

በማዴረግ

ሌዩነቶችን

እንጂ

ምንም

ግምት ውስጥ

አይነት

እንዯማያስገቡ

የሀይማኖት፣የብሔረሰብ፣የፆታ
ገሌፀዋሌ፡፡ በመሆኑም

እና

በሀገረሰባዊ

መዴሀኒተኞቹ ቤት በሚዯረገው ተዯጋጋሚ ግንኙነት፣ ማህበራዊ ቅርርብን፣ ትውውቅ፣
ወዲጅነትን፣ አብሮ መኖርን፣ አንደ የላሊውን ባህሌ፣ ወግ እና ማንነት አውቆ እና አክብሮ
መኖር እንዱችሌ፤ምቹ ሁኔታ በመፌጠር ባህሊዊ መዴሀኒት ቀማሚዎች ያሊቸው ተፅዕኖ
ከፌተኛ መሆኑን ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡
በባህሊዊ

የህክምና

ስርዓት፤በሀይማኖት፣

በእምነት፣

በአመሇካከት፣

በባህሌ

እና

ሌማዴ

እንዱሁም ስርዓት ሇየቅሌ የሆኑ፤ሌዩ ሌዩ አተያይ፣ አረዲዴ፣ አመሇካከት፣ ሰርዓት እና ወግ
ያሊቸው የማህበረሰብ ክፌልች በአንዴ አሊማ፤ሇመዲን፣ ፇውስ ሇማግኘት፤ግሊዊ፣ ቤተሰባዊ እና
ማህበራዊ ዯህንነትን ሇማስቀጠሌ

ወዯ ሀገረሰብ ሀኪሞች

ይሄዲለ፡፡ እነዙህ የህክምና

ባሇሙያዎች ታካሚዎቹ ያሇባቸውን በሽታ በመሇየት የበሽታውን ሁኔታ በመረዲት የህክምና
አገሌግልት ይሰጣለ፡፡ በዙህ ሂዯት የታካሚውን ዲራ መጠየቅ፤ከየት አካባቢ እንዯመጣ፣ በምን
እንዯሚተዲዯር፣ ሀይማኖቱን እና አጠቃሊይ የአኗኗር ሁኔታው መጠየቅ በህክምና ሂዯቱ
የሚከናወኑ ተግባራት ናቸው፡፡ ይህም ታካሚውን ከበሽታው እንዱያገግም ከመርዲቱም በሊይ፤
ምን ማዴረግ እንዲሇበት እና እንዯላሇበት፣ ከምን መቆጠብ እንዲሇበት፣ መስራት እና መስራት
የላሇበትን ሇማስረዲት፣ መመገብ ያሇበትን እና በሽታውን የሚያባብሱ ምግቦችን ሇመከሌከሌ፤
የታካሚውን የአኗኗር፣ ስርዓት፣ ወግ፣ ባህሌና ማንነት መረዲት በሽታው እንዲይባባስበት
ሇማዴረግ፤ማህበራዊ እና የአኗኗር ሁኔታውን በመረዲት ህይወቱን ሇመታዯግ አንዱሁም
የባህሌ፣ የሌማዴ እና ወግና ስርዓት ትውውቅን በመፌጠር ማህበራዊ መስተጋብሩን ሇማጥበቅ
ከፌተኛ አስተዋፆ እንዲሇው ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡
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በተጠኝው ማህበረሰብ ውስጥ የሚገኙ የባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች በብሔር፣ በሀይማኖት፣
በአመሇካከት፣ በፆታና በላልችም በባህሌ፣ በሌማዴ፣ በወግና ስርዓት የተሇያዩ ይሁኑ እንጂ
በማህበረሰብ ውስጥ አንዴ የታመመ ሰው መዴሀኒተኛ ጋር ሇመሄዴ፤አንዴም ከዙህ ቀዯም
የነበረውን ተሞክሮ በማሰብ (ከዙህ ቀዯም ታሞ ዴኖ ከሆነ ወይም የቅርብ ቤተሰቡ፣ መደ እና
ወዲጁ ታመው ዴነው ከነበረ) ፤አሌያም በመተዋወቅ፣ ካሌሆነ በጥቆማ እንጂ የሀይማኖት እና
የብሔር እንዱሁም የአመሇካከት ሌዩነቶችን ታሳቢ እንዯማያዯርጉ ከመስክ የተገኘው መረጃ
ይጠቁማሌ፡፡
ሀገረሰባዊ ሀኪሞች ሇታማሚዎች ፇውስ ከመስጠታቸው በተጨማሪ ማህበራዊ አንዴነት
እንዱኖር ከፌተኛ አስተዋፆ እንዲሊችው ተገሌጧሌ፡፡ ይህም ሁለም ብሔረሰብ፣ የሁለም
ሀይማኖት ተከታይ፤የፆታ፣ የር እና የአመሇካከት ሌዩነቱን ከግምት ውስጥ ባሇማስገባት፤
በአንዴ አሊማ፤ በተመሳሳይ ፌሊጎት ወዯ ባህሌ ህክምና ባሇሙያዎቹ የሚሄደ በመሆኑ
ሌዩነቶችን በማክበር፤ማህበረሰባዊ ተግባቦት እንዱፇጠር ያዯርጋሌ፡፡ በመሆኑም ባህሊዊ ህክምና
ስርዓቱ፤አንዴነት፤ወዲጅነት፤እርስ በርስ መቻቻሌንና አብሮ መኖርን በማስተማር ማህበራዊ
ግንባታው ሊይ ያሊቸው አስተዋፆ ከፌተኛ መሆኑን ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ ከዙህ አንጻር ሀገረሰባዊ
ሀኪሞች የማህበረሰቡን ጤንነት ከማስጠበቅ ባሻገር ሇማህበረሰቡ ርፇ ብዘ አገሌግልት
የሚሰጡ አንዴነትን፣ መግባባትን፣ ፌቅርን እና ተቻችልና ተጣጥሞ መኖርን መስበኪያ
ተቋማት መሆናቸውን መረጃዎች አመሊክተዋሌ፡፡
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ምዕራፌ አምስት
5.1. ማጠቃሇያ
ይህ ጥናት “ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒት እውቀት፣ አገጃጀት እና አሰጣጥ በሸዋሮቢት ከተማ
እና አካባቢዋ” በሚሌ የቀረበ ሲሆን የጥናቱ ዓብይ አሊማ በሸዋሮቢት ከተማ እና አካባቢዋ
የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፌልች ሀገር በቀሌ የህክምና እውቀትን በመመርመር ማህበራዊ
ሌማደን ገሌፆ ማሳየት ነው፡፡ አሊማውን ከግብ ሇማዴረስ ሇጥናቱ አስፊሊጊ የሆኑ የመስክ
መረጃዎች በቃሇ መጠይቅ እና በምሌከታ ተሰብስበዋሌ፡፡ ፇቃዯኛ ከሆኑ መረጃ አቀባዮች በፍቶና
በዴምጽ መረጃዎች ተሰንዯዋሌ፡፡ በዙህ መሌክ መረጃዎቹ ከተሰበሰቡ በኋሊ በይት በማዯራጀት
ትንታኔ ተሰጥቶባቸዋሌ፡፡ በትንታኔው መሰረት የሚከተለት ማጠቃሇያዎች ሊይ ተዯርሷሌ፡፡
በጥናቱ ተተኳሪ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ የባህሌ ሀኪሞች በሀይማኖት፣ ብሔር፣ በአመሇካከት
እና እምነት የተሇያዩ መሆናቸው ታውቋሌ፡፡ በአካባቢው ያለ የባህሌ ሀኪሞች በሽታን ሇመሇየት
በረጅም ጊዛ ያካበቱትን ግሊዊ እና ማህበረሰባዊ እውቀት በመጠቀም፣ ሌማዴ እና ስርዓታቸውን
በማስተባበር

የበሽታ

አይነቶችን

በማየት፣

በእጃቸው

በመነካካትና

የታካሚዎችን

ስሜት

በመጠየቅ የበሽታ አይነቶችን፣ ዯረጃ እና ባህሪ እንዯሚሇዩ ጥናቱ አሳይቷሌ፡፡
የባህሌ ሀኪሞች የታካሚን የአዕምሮ ጤንነት፣ የሕመም ዓይነት፣ የግሇሰቡን ሁኔታ፣ መኖሪያ
አካባቢ፣ የሥራ ሁኔታ፣ ማኅበራዊ ኃሊፉነት፣ የቤተሰብ እገዚና እንክብካቤን ማጤን፤የታካሚን
ቀዯምት

የሕይወት

ማበረታታትና

ታሪክ

መዯገፌ ቀዲሚ

መረዲት፤የሕመሙን
ተግባራቸው መሆኑን

ባሕሪይና
ከመስክ

ሁኔታ

መሇየት፤ታካሚን

ከተገኘው መረጃ መረዲት

ተችሎሌ፡፡ እነዙህ የሀገረሰብ ሀኪሞች አብዚኛውን ጊዛ ከዕፅዋት በሚገኙ ግብዓቶች መዴሀኒት
እንዯሚቀምሙ ተረጋግጧሌ፡፡ እነዙህን ዕፆች ከጊቢያቸው፣ ከአካባቢያቸው፣ ከተራራ ሊይ፣
ከወንዜ ዲር፣ ከፀበሌ ስፌራዎች እና ከመንገዴ ዲር እንዯሚያገኙ መረጃዎቹ አመሊክተዋሌ፡፡
በመሆኑም የሀገረሰባዊ ህክምና ባሇሙያዎቹ ዕፆቹን ሇመሰብሰብ፤በአንዲንዴ የክርስትና እምነት
ተከታዮች ረቡዕ እና አርብ ይመረጣለ፡፡ እነዙህ ቀናት መንግሰተ ሰማያት የሚከፇቱባቸው
ቀናት ናቸው በሚሌ እምነት የሚመረጡ ሲሆኑ የእስሌምና እምነት ተከታይ በሆኑ የባህሌ
ሀኪሞች ዯግሞ በማንኛውም ቀን መዴሀኒት የሚሰበስቡ መሆኑን ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ ይሁን
እንጂ ሇመዴሀኒት ግብዓት የሚሆኑ ዕፆችን ሇመሰብሰብ ከመሄዲቸው በፉት እንዯ እምነት፣
ሌማዴ

እና

አመሇካከታቸው፤ሰውነት

(ገሊን)

መታጠብ፣
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ከሰዎች

ጋር

ሰሊም

መፌጠር፣

መስገዴ፣ መፀሇይ፣ ብዘ አሇማውራት፣ እራስን ማፅዲትና ከሰው ጋር አሇመገናኘት፤እንዯ
በሽታው፣ እንዯ መዴሀኒቶቹ አይነትና ባህሪ ተገቢውን ጥንቃቄ ማዴረግ ሇመዴሀኒቱ ፇዋሽነት
እና ሇባህሌ ሀኪሙ በረከትን የሚያሰጡ ተግባራት መሆናቸውን ጥናቱ አሳይቷሌ፡፡
ከእነዙህ ክንውኖች በኋሊ ሇመዴሀኒት ግብዓት የሚሆኑ ዕፆችን ሇመሰብሰብ የሚያስችሎቸውን
ቁሶች (ቢሊዋ፣ቀረጢትና ላልች ብረት ነክ ቁሶችን) በመያዜ ዕፅዋቱ ወዯ ሚገኙበት ቦታ
በመሄዴ፤እንዯ በሽታው አይነትና ባህሪ ከዕፅዋቱ፤ቅጠሌ፣ ፌሬ፣ አበባ፣ ስር፣ ግንዴ፣ ቅርፉት
እና

ቀንበጥ

በመሰብሰብ

ያሊቸውን

የመናት

እውቀት፣

ጥበብ፣

ችልታ

አስተባብረው

በመውቀጥ፣ በመፌጨት፣ በመቀቀሌ፤በሚጠጣ፣ በሚቀባ፣ በሚታሰር፣ በሚታኘክ መሌክ
አጋጅተው ሇታካሚዎች እንዯሚሰጡ በጥናቱ ተረጋግጧሌ፡፡
በሸዋሮቢት እና አካባቢዋ፤ማህበረሰቡን በብዚት የሚያጠቁ በሽታዎችም የቆሊ ቁስሌ፣ አሌማዜ
ባሇጭራ፣ የወፌ በሽታ፣ ምች፣ ሊሽ፣ ኪንታሮት፣ ችፋ፣በእባብ መነዯፌ፣ አይሬ፣ ተቅማጥ
(ሆዴ ቁርጠት) እና እከክ (ቁስሌ) መሆናቸው ተረጋግጧሌ፡፡ ጥናቱ በጤና ስነ ምህዲር ንዴፇ
ሃሳብ መሰረት መቃኘቱ፤በአካባቢው የበሽታዎቹ መከሰት ዋና መንስኤ የአየር ንብረቱ ሞቃታማ
(ቆሊማ)

መሆን

የተሇያዩ

(ተናዲፉ/ተናካሽ)

ነፌሳት

እንዱራቡና

በሚፇሌጉት

መሌኩ

እንዱንቀሳቀሱ ምቹ ሁኔታን በመፌጠር ማህበረሰቡ ሇተሇያዩ በሽታዎች ተጋሊጭ እንዱሆን
ማዴረጋቸውንና እነዙህ በሽታዎች ሥነ ምህዲሩ በሚሰጠው ግብዓት የሚፇወሱ መሆናቸውን
ማረጋገጥ እንዱቻሌ አዴርጓሌ፡፡
በባህሌ ህክምና ሂዯቱ ሇታካሚው መዴሀኒት ከመሰጠቱ በፉት የታማሚውን ዲራ ከታካሚው
አሌያም ከቅርብ ቤተሰቡ መጠየቅ፤ህመሙ ያሇበትን ዯረጃ እና በታካሚው ሊይ የቆየበት ጊዛ፣
ምሌክቶቹን እና የታካሚውን ሁኔታ መጠየቅ በሽታው ያሇበት ዯረጃ ታውቆ ታማሚው
ተገቢውን ህክምና አንዱያገኝ (እንዴታገኝ) ማዴረግ፤የታካሚውን ህይወት ሇመታዯግ፣ የሀገረሰብ
ህክምና ባሇሙያዎቹ ከተጠያቂነት ሇመዲን እንዱሁም ክብርና ዜና ሇማስጠበቅ ተገቢ መሆኑን
እና ይህም ተግባራዊ እንዯሚዯረግ ከመስክ ከተገኘው መረጃ መረዲት ተችሎሌ፡፡ መዴሀኒቶቹም
በተሇያየ መጠን፤አይነትና ይት፤በሲኒ ተቀዴተው፣ በጣት፤ተቆንጥረው፣ በቆርኪ ተሇክተው
እንዯሚሰጡ በትንታኔው ክፌሌ ታይቷሌ፡፡
በጥናቱም አንዲንዴ መናዊ ሀኪሞች ወዯ ባህሌ የህክምና አገሌግልት መስጫ ተቋም በመሄዴ
ህክምናውን

እንዯሚያገኙ

ከአካባቢው

መናዊ
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ሀኪሞች

የተገኙ

መረጃዎች

ጠቁመዋሌ፡፡

ይኸውም በመናዊ ህክምና መዲን የማይችለ በሽታዎች በባህሊዊ ሀክምና መዲን መቻሊቸው
ባህሊዊው የህክምና አገሌግልት በመናዊ ሀኪሞችም እውቅና እንዱያገኝ አዴርጎታሌ፡፡
በተጠኝው ማህበረሰብ ውስጥ ያለ የባህሌ ሀኪሞች የህክምና እውቀቱን በአብዚኛው ከቤተሰብ፣
ከቅርብ

ጓዯኛ፣

ከአሳዲጊ

ቤተሰብ

እና

ከታሊሊቅ

ሰዎች

ያገኟቸው

መሆኑም

መረጃዎች

አመሊክተዋሌ፡፡ እነዙህ ባህሊዊ ሀኪሞችም እውቀቱን እንዲገኙበት መንገዴ፤እንዯ ሀይማኖታቸው
እና እምነታቸው፤አዯራውን ሇሚወጣ ሌጅ፣ ገንብ ሇማያታሌሇው፣ ሰዎችን መርዲት ሇሚችሌ፤
አዚኝ ሇሆነ (ሇወንዴም ሆነ ሇሴት) ሌጃቸው ማስተሊሇፌ የሚፇሌጉ መሆናቸው በጥናቱ
ተረጋግጧሌ፡፡
በማህበረሰቡ ውስጥ ያሇው የሀገረሰብ ሀኪሞች እውቀት ምስጢራዊ መሆኑን የተገኙት
መረጃዎች አመሊክተዋሌ፡፡ ይኸውም መዴሀኒቱ ሇሰው ከተነገረ ይረክሳሌ፤ምስጢሩን የተናገረ
ሰው ቁጣ ይዯርስበታሌ፣ ዕፆቹ በሰዎች ሊይ አዯጋ ሉያዯርሱ ይችሊለ፣ አዯራ ሇመጠበቅ በሚሌ
እና ከመዴሀኒቱ ሽያጭ የሚገኘውን ገቢ ሊሇማጣት ሲለ ምስጢራዊ እንዲዯረጓቸው ሇመረዲት
ተችሎሌ፡፡
በሸዋሮቢት እና አካባቢዋ የሚገኙ መናዊ ሀኪሞችም፤ሀገረሰባዊ ሕክምና ከመዴሀኒት መጠን፣
ከንፅህና

ጉዴሇት

እና

በአሰጣጥ

ሂዯት

ወቅት

የሚፇጠሩ

ስህተቶች፤የጤና

ችግሮችን

እንዯሚያባብሱ ጠቁመዋሌ፡፡ ይህን ችግር ሇማቃሇሌ ባህሊዊ ሀኪሞች ከመናዊ ሀኪሞች ጋር
ተቀራርበው መስራት ያሇባቸው ቢሆንም ባህሊዊ ሀኪሞቹ ከመናዊ ሀኪሞች ጋር የመቀራረብ
ፌሊጎት ስሇላሊቸው ቸግሮቹን መቅረፌ እንዲሌተቻሇ መረጃዎቹ አመሊክተዋሌ፡፡
በዙህ ጥናት የተግባራዊነት ንዴፇ ሃሳብ፤ማህበረሰቡ ጤናውን ሇመጠበቅ፤እራሱን ከበሽታ
ሇመከሊከሌ ሀገር በቀሌ የሆነው እውቀት ያሇውን ፊይዲ ያሳየ ሲሆን ይህን ሀገር በቀሌ
እውቀትና

ጥበብ፤የባህሌ

መዴሀኒት

ቀማሚዎች፣

የባህሌ

መዴሀኒት

ተጠቃሚዎች

እና

የታካሚው የቅርብ ቤተሰቦች በጋራ በመሆን ሇመዴሀኒቱ ፇዋሽነት እና ሇታካሚው ጤና ሲባሌ
የሚያዯርጉት፣ የሚከውኑትን እና አጠቃሊይ ያሇውን ዴባብ ሇማሳየት የክዋኔ ተኮር ንዴፇ
ሃሳብ አገሌግሎሌ፡፡
ከሊይ ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው በሸዋሮቢት ከተማና አካባቢዋ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፌልች
(የባህሌ መዴሀኒት ተጠቃሚዎችና የሀገረሰባዊ ሀኪሞች) በብሔር፣ በሀይማኖትና በአመሇካከት
የተሇያዩ ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ የአካባቢው ማህበረሰብ ያሇ አንዲች ቅዴመ ሁኔታ ወዯ ሀገረሰብ
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ሀኪሞች በመሄዴ አገሇግልቱን ያገኛለ፡፡ ይህም ማህበራዊ ተግባቦትን፣ እርስ በርስ መቻቻሌና
ተከባብሮ መኖርን እንዱሁም አንዴነትን በመፌጠር ረገዴ ከፌተኛ አስተዋፅዖ ያሇው መሆኑን
ጥናቱ አሳይቷሌ፡፡ በመሆኑም ባህሊዊ ሀኪሞች የማህበረሰቡን ጤና ከመጠበቅ ባሻገር ማህበራዊ
መስተጋብሩ እንዱጠነክር በማዴረግ ርፇ ብዘ አገሌግልት እየሰጡ ያለ ተቋማት መሆናቸው
በጥናቱ ተረጋግጧሌ፡፡

5.2.

ይሁንታ

በጥናቱ ሂዯት ከተገኙ መረጃዎች እና በትንታኔ ከተዯረሰበት ውጤት በመነሳት የሚከተለት
የይሁንታ ሃሳቦች ቀርበዋሌ፡፡
1. የአካባቢው

ማህበረሰብ

ሇበሽታ

መጠቃት

ዋና

መንስኤ

የአየር

ንብረቱ

ቆሊማ

(ሞቃታማ) መሆኑ በመሆኑ የሚመሇከታቸው አካሊት የአየር ንብረት ሁኔታው ሊይ
ቢሰሩ የተሻሇ ይሆናሌ፡፡
2. የባህሌ ህክምና ተቋማት ማህበራዊ ተግባቦትን መፌጠሪያ በመሆናቸው የወረዲው
ባህሌ እና ቱሪዜም ጽ/ቤት ከባህሌ ሀኪሞቹ ጋር ግንኙነት በመፌጠር፤እውቅና
ቢሰጣቸውና ማህበረሰባዊ አንዴነቱ ሊይ ጠንክረው ቢሰሩ መሌካም ይሆናሌ፡፡
3. በማህበረሰቡ ውስጥ፤በክርስትና እና በእስሌምና እምነት ወስጥ ያለ ክብረ በዓልች፣
ስርዓተ ከበራዎች እንዱሁም ሀገረሰባዊ እምነቶች ሊይ ተጨማሪ ጥናት ቢዯረግባቸው
እና ማህበረሰባዊ ሌማደን ሇላሊው ገሌፆ ማሳየት ቢቻሌ መሌካም ነው፡፡
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የማጣቀሻ ጹሐፍች
መስፌን ፇቃዳ፡፡ (2002)፡፡ “የሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች ቅመማና ባህሊዊ አጠቃቀም በዯብረማርቆስ
ከተማና አካባቢዋ””፡፡ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሇኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነ ጹሐፌ
ት/ክፌሌ ሇኤም.ኤ.ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናት፡፡
ምህረት ዲኜው፡፡ (2000ዓ.ም)፡፡ “በአዱስ አበባ ከተማ የባህሊዊ መዴሀኒት አገጃጀት፣ አሰጣጥና
አጠቃቀም”፡፡ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሇኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነ ጹሐፌ ት/ከፌሌ
ሇኤም.ኤ.ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናት፡፡
ሰሇሞን ተሾመ፡፡ (2007ዓ.ም)፡፡ ፍክልር፤ምንነቱና የጥናቱ የትኩረት አቅጣጫ፡፡ አዱስ አበባ፣
ፊር ኢስት ትሬዱንግ ማተሚያ ቤት፡፡
ሻሂዲ ሁሴን፡፡ (2017)፡፡ ሀገረሰባዊ የህክምና ጥበብ ፡፡ አዱስ አበባ፣ አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፡፡
ተመስገን

በየነ፡፡

(2003ዓ.ም)፡፡

“በባህሊዊ

ህክምና

በሽታን

የመሇያ

ዳዎች፤የመዴሀኒት

ቅመማና አሰጣጥ በግሼ ወረዲ”፡፡ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሇኢትዮጵያ ቋንቋዎች፣
ሥነ ጹሐፌና ፍክልር ት/ክፌሌ ሇኤም.ኤ.ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናት፡፡
ታሪኩ አበራ፡፡ (2017)፡፡ “ሀይማኖት እና እምነት”፡፡ Emmanuel International Gospel

Ministry based on EOTC::
ትዕግስት ምህረት፡፡ (2008 ዓ.ም)፡፡ “ሀገረሰባዊ የእንሰሳት በሽታ መሇያ ዳዎች የመዴሀኒት
አገጃጀት እና አሰጣጥ በይሌማ ዳንሳ ወረዲ”፡፡ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሇኢትዮጵያ
ቋንቋዎች፣ ሥነ ጹሐፌ እና ፍክልር ት/ክፌሌ ሇኤም.ኤ.ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናት፡
፡
አሰፊ ባሌቻ፡፡(2008 ዓ.ም)፡፡ የኢትዮጵያ ባህሊዊ መዴኃኒትና ሕክምና የምዕተ ዓመት ጉዝ፡፡
አዱስ አበባ፣ (ማተሚያ ቤቱ ያሌተገሇጸ)።
ዓሇማየሁ ሪሁን፡፡ (2000ዓ.ም)፡፡ “የኑዌር ማህበረሰብ ባህሊዊ ህክምና እውቀት፣ አመሇካከት፣
አገጃጀትና አሰጣጥ”፡፡ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሇኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነ ጹሐፌ
ት/ክፌሌ ሇኤም.ኤ.ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናት፡፡
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የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር፡፡ የብለይና የሏዱስ ኪዲን መጻሕፌት። አዱስ አበባ፣
መጽሏፌ ቅደስ ማህበር ፣፳፻ ዓ.ም፡፡
………….ቅደስ ቁርዓን፡፡ (1997ዓ.ም)፡፡ አዱስ አበባ፣ ነጃሺ አሳታሚ ዴርጅት፡፡
ያሇው እንዲወቀ፡፡ (2009ዓ.ም)፡፡ የምርምር መሠረታዊ መርሆች እና አተገባበር፡፡ ባህርዲር
ዩኒቨርሲቲ (ህትመት)፡፡
ይሁኔ አየሇ፡፡ (2010ዓ.ም)፡፡ ሙለ ጤናን ፌሇጋ፡፡ አዱስ አበባ፣ አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፡፡
ዯነቀ አበረ፡፡ (2003ዓ.ም)፡፡ “የሀገረሰባዊ መዴሀኒት አገጃጀትና አሰጣጥ በወሊይታ ሶድ ከተማና
አካባቢዋ”፡፡ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሇኢትዮጵያ ቋንቋዎች፣ ሥነ ጹሐፌ እና
ፍክልር ት/ክፌሌ ሇኤም.ኤ.ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናት፡፡
ፇቃዯ አ፡፡ (1992ዓ.ም)፡፡የስነቃሌ መምሪያ፡፡ አዱስ አበባ፣ ቦላ ማተሚያ ዴርጅት፣፡፡
ፌቅርተ ማቴዎስ፡፡ (2009ዓ.ም)፡፡ “ከዕፅዋት የሚገኙ ሀገረሰባዊ መዴሀኒቶች እውቀት፣
አገጃጀት እና አሰጣጥ በከምባታ ብሔረሰብ”፡፡ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሇኢትዮጵያ
ቋንቋዎች፣ ሥነ ጹሐፌና ፍክልር ት/ክፌሌ ሇኤም. ኤ.ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናት፡፡
የሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር ባህሌና ቱሪዜም ቢሮ ሪፓርት፤2011፡፡
የሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር የህዜብ ግንኙነት ሚዱያ ሌማት ቢሮ ሪፓርት፤2011፡፡
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አባሪዎች
አባሪ አንዴ፡- የቁሌፌ መረጃ አቀባዮች መረጃ
ተ.ቁ

የመረጃ አቀባዮች ፆታ
ሥም

እዴሜ

ሀይማኖት

መኖሪያ
ቀበላ

መተዲዯሪያ/ስራ
የባህሌ
መዴሀኒት
ቀማሚና ገበሬ
የባህሌ
መዴሀኒት
ቀማሚና እና
ነጋዳ
የባህሌ
መዴሀኒት
ቀማሚ
የባህሌ
መዴሀኒት
ቀማሚና ገበሬ
የባህሌ
መዴሀኒት
ቀማሚና ገበሬ

1

አቶ አውራሪስ
ፌቃዳ

ወ

61

ኦርቶድክስ

ዘጢ ቀበላ
(05)

2

አቶ ሱሉህማን
አብዱ

ወ

59

ሙስሉም

ማዯያ ቀበላ
(04)

3

ወ/ሮ አረጋሽ
ሽታዬ

ሴ

48

ኦርቶድክስ

ፓፓዬ ሰፇር
(02)

4

አቶ ሙሳ ሀሰን

ወ

40

ሙስሉም

ዘጢ ቀበላ
(05)

5

አቶ ወሰኔሇህ
ጫኔ

ወ

65

ኦርቶድክስ

ማዯያ ቀበላ
(04)

6

አቶ ዯረጀ ወሰኔ

ወ

60

ኦርቶድክስ

ጫሬ ቀበላ
(03)

7

አቶ አገኘሁ
ትርፋ

ወ

67

ኦርቶድክስ

ፓፓዬ ሰፇር
(02)

8

አቶ አህመዴ
ጀማሌ

ወ

63

ሙስሉም

ማዯያ (04)

9

አቶ ኑሩሁሴን
አህመዴ

ወ

66

ሙስሉም

ዋንዚ ቀበላ
(08)

10

አቶ ሸዋረገዴ
አጥናፈ

ወ

54

ኦርቶድክስ

ዋንዚ ቀበላ
(08)

11

አቶ ጀማሌ
መሀመዴ

ወ

57

ሙስሉም

ዘጢ ቀበላ
(05)

12

አቶ መንገሻ
ሀይላ

ወ

69

ኦርቶድክስ

የጫሬ ቀበላ
(03)
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የባህሌ
መዴሀኒት
ቀማሚና ገበሬ
የባህሌ
መዴሀኒት
ቀማሚ
የባህሌ
መዴሀኒት
ቀማሚና ነጋዳ
የባህሌ
መዴሀኒት
ቀማሚና ገበሬ
የባህሌ
መዴሀኒት
ቀማሚና ገበሬ
የባህሌ
መዴሀኒት
ቀማሚ
የባህሌ
መዴሀኒት
ቀማሚና ገበሬ

ቃሇ መጠይቁ
የተከናወነበት ቀን
የካቲት 15፣19 እና
መጋቢት 1/2012
የካቲት 22፤
መጋቢት4፣9/2012

የካቲት19፣26፤
መጋቢት 6/2012
የካቲት 13፣17፣23፣
27 እና መጋቢት
5/2012
የካቲት 19፣
26/2012
የካቲት 19፣20፣
28/2012
የካቲት 15፣24፣29
እና መጋቢት
4/2012
የካቲት 12፣25 እና
መጋቢት1/2012
የካቲት 13፣18፣28
እና መጋቢት7/2012
የካቲት 21፣29 እና
መጋቢት 10/2012
የካቲት 17/2012

የካቲት 19/2012

አባሪ ሁሇት፡- በባህሊዊ ሀኪሞች መኖሪያ ቤት የተገኙ የባህሌ መዴሀኒት ተጠቃሚዎች መረጃ

ተ.ቁ

የመረጃ
አቀባዮች
ሥም

ፆታ

እዴሜ

ሀይማኖት

የመኖሪያ
(ቦታ) ቀበላ

መተዲዯሪያ

ቃሇ መጠይቁ
የተከናወነበት
ቀን

1

አቶ
አያሌቅበት
ሀብቴ

ወ

46

ኦርቶድክስ

ዋንዚ ቀበላ
(08)

ግብርና

2

አቶ ሳኒ
አሉ

ወ

47

ሙስሉም

ሸማኔ
ማህበር (01)

ነጋዳ

መጋቢት1/2012

3

ወ/ሮ ጦይባ
መሀመዴ

ሴ

39

ሙስሉም

ዘጢ ቀበላ
(05)

የቤት
እመቤት

የካቲት29/2012

4

አቶ
ወ
ተመስገን
ክንዳ
ወ/ሮ አነች ሴ
ታዯሇ

49

ፕሮቴስታንት

ውስቴምቧይ
(07)

51

ኦርቶድክስ

03 (ብቅ
እንቅ)

የመንግስት
ስራ
(ግብርና)
ንግዴ

5
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የካቲት
28/2012

መጋቢት
4/2012
የካቲት24/2012

አባሪ ሶስት፡- ሇአካባቢው ማህበረሰብ የህክምና አገሌግልት የሚሰጡ መናዊ ሀኪሞች
መረጃ
ተ.ቁ

የመረጃ
አቀባዮች
ሥም

ፆታ

እዴሜ

ሀይማኖት

የሚገኙበት
ቀበላ

መተዲዯሪያ

ቃሇ መጠይቁ
የተከናወነበት ቀን

አቶ ዯምሴ
ውዳ

ወ

54

ኦርቶድክስ

ዘጢ
ቀበላ (05)

(የግሌ) የህክምና
ባሇሙያ

መጋቢት2/2012

ነርስ ስራነሽ
ተስፈ

ሴ

29

ፕሮቴስታንት

ማዯያ
ቀበላ (04)

የይፊት
ሆስፒታሌ
የጤና ባሇሙያ

መጋቢት5/2012

ኦርቶድክስ

ዘጢ
ቀበላ (05)

የይፊት
ሆስፒታሌ
የጤና ባሇሙያ

መጋቢት7/2012

1

2

3
ዯ/ር ዯሳሇኝ
ተስፈ

ወ

37
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አባሪ አራት፡- ስሇ ጥናቱ አካባቢ አጠቃሊይ መረጃ በመስጠት የተሳተፈ የሀይማኖት አባቶች፣
ታዋቂ የሀገር ሽማግላዎች እና እናቶች መረጃ
ተ.ቁ የመረጃ አቀባዮች
ፆታ
እዴሜ
መተዲዯሪያ
የሚገኙበት ቦታ
ቃሇ መጠይቁ
ሥም
(ስራ)
(ቀበላ)
የተከናወነበት ቀን
1

አቶ ሸጋው
ንጋቱ

ወ

42

የህዜብ
ግንኙነት
ሚዱያ ሌማት
ባሇሙያ

ሸማኔ ማህበር
(01)

የካቲት 6፣7/2012

2

አቶ አፇራ ንጉሴ

ወ

85

ግብርና

ውስቴምቧይ
(07)

የካቲት28/2012

3

አቶ ጌታነህ ፇቄ

ወ

82

ግብርና

ዋንዚ ቀበላ
(08)

የካቲት21/2012

4

አቶ ዯምሴ ጫኔ

ወ

54

ነጋዳ

ማዯያ ቀበላ
(04)

የካቲት8/2012

5

አቶ አወሌ
ጀማሌ

ወ

91

ግብርና

ጎዛ አካባቢ

የካቲት21/2012

6

አቶ ሰይዴ አወሌ

ወ

61

ነጋዳ

ሸማኔ ማህበር
(01)

የካቲት24/2012

7

ቄስ ሙሊቱ
አይተነው

ወ

52

በቤተ
ክርስቲያን
አገሌግልት
እና ግብርና

ጫሬ ቀበላ
(03)

የካቲት28/2012

8

ቄስ አደኛ
አንዲርጌ

ወ

48

በቤተክርስቲያን
አገሌግልት
እና ግብርና

ማዯያ ቀበላ
(04)

የካቲት14/2012

9

መሪጌታ
እንግዲሰው
ሀይላ

ወ

46

የቤተክርስቲያን
አገሌጋይ እና
ነጋዳ

ጫሬ ቀበላ
(03)

መጋቢት 2፣
3/2012

10

አቶ አጥቃው
በሊይ

ወ

49

ነጋዳ

ፓፓዬ ሰፇር
(02)

የካቲት27/2012

11

ወ/ሮ አስካሇ
ዯምሴ

ሴ

43

የጉሉት ነጋዳ

ብርቱካን ሰፇር
(03)

መጋቢት4/2012
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አባሪ አምስት፡- የመስክ ምሌከታ መከታተያ ቅጽ
በምርምሩ ሂዯት የሚከተለትን ጥያቄዎች ታሳቢ በማዴረግ እና የመረጃ ሰጪዎችን ፇቃዯኝነት ከግምት
ወስጥ በማስገባት የመስክ መረጃዎች ምሌከታ ተካሂዶሌ፡፡

1. የባህሌ ሀኪሞቹ መዴሀኒቶቹን ሇመቁረጥ ከመሄዲቸው በፉት (ከእምነት፣ ከሀይማኖት እና
ከሌማዴ) አንጻር ምን ቅዴመ ዜግጅት ያዯርጋለ?
2. ሇመዴሀኒት ግብዓት የሚሆኑ ዕፆች መሰብሰቢያ፣ መቀመሚያና መስጫ፤የትኞቹ ቀናት እና
ሰዓታት ይመረጣለ?
3. ምን ምን ዕፆች ሇመዴሀኒትነት ያገሇግሊለ? የትኛው የዕፅዋት ክፌሌ ሇመዴሀኒት ግብዓት

ይሆናሌ?
4. በመዴሀኒት ቅመማ ወቅት ግሌጋልት ሊይ የሚውለ ቁሳቁሶች ምንዴን ናቸው?
5. የባህሌ ህክምና ባሇሙያዎቹ መዴሀኒቶችን፤እንዳት ያጋጃለ፤ይቀምማለ?
6.

መዴሀኒቱ ሇታካሚው እንዳት፣ በምን አይነት ሁኔታ ይሰጣሌ?

7. የባህሌ ህክምና ባሇሙያዎቹ የሚከሇክሎቸውና የሚፇቅዶቸው ነገሮች ምንዴን ናቸው?
8. መዴሀኒቱን ሇታካሚዎች በሚሰጡበት ጊዛ የሚከውኗቸው ክዋኔዎች አለ?
9. አጠቃሊይ የመዴሀኒት አሰጣጥ ሂዯቱ ምን ይመስሊሌ? (የባሇሙያዎቹን እና የታካሚዎቹን
ፇቃዯኝነት ከግንዚቤ ውስጥ በማስገባት)፡፡
10. የታካሚዎችን ግብረ መሌስ በንቃት መከታተሌ፤ምን ያዯርጋለ/ይከውናለ?
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አባሪ ስዴስት፡- ሇባህሌ ህክምና ባሇሙያዎች የቀረቡ ጥያቄዎች
ግሊዊ መረጃ
ሇቃሇ መጠይቁ ፇቃዯኛ ስሇሆኑ አመሰግናሇሁ!
 ስምዎን ማን ሌበሌ? ---------------------- ዕዴሜ? ------------- ሀይማኖት? ----------- መኖሪያ ቦታ (ቀበላ)? ---------- መተዲዯሪያ? -------------

ስሇሚያክሟቸው በሽታዎች እና መዴሀኒቶቹን በሚመሇከት የቀረቡ ጥያቄዎች
1. ሙያውን እንዳትና ከማን ተማሩት?
2. በሙያው መስራት ከጀመሩ ምን ያህሌ አመት ሆኖዎታሌ?
3. በባህሊዊ ህክምና የምትፇውሷቸው በሽታዎች ምን ምን ናቸው?
4. ሇበሽታዎቹ መከሰት መንኤው ምንዴን ነው?
5. በብዚት ወዯ እርሶ ቤት የሚመጡ ታካሚዎች በምን በሽታ የተያዘ ናቸው?
6. መቼ መቼ ያክማለ?
7. የበሽታ መሇያ ዳያችሁ ምንዴነው? እንዳት ትሇያሊችሁ?
8. ሇምትፇውሷቸው በሽታዎች መዴሀኒት የሚሆኑ ግብዓቶችን ከምን ከምን ያገኛለ?
ሀ. ከዕፅዋት? ----------------------------ሇ. ከእንስሳት? ---------------------------ሏ. ከማዕዴናት? ---------------------------ከሶስቱም ይጠቀማለ? ወይስ ከሁሇቱ? ሀሳብዎን ይግሇጹ?
--------------------------------------------------------------------------------------9. ሇመዴሀኒትነት የምትጠቀሟቸውን ዕፆች ከየት ያገኛለ?
10. እነዙህን ግብዓቶች ሇመሰብሰብ ከመሄዲችሁ (ከመጀመራችሁ) በፉት ምን ታዯርጋሊችሁ?
11. እንዯ እምነት (ሀይማኖት) ስርዓታችሁ፣ ምን ቅዴመ ሁኔታዎች አለ? (የምታዯርጓቸው
ወይም የማታዯርጓቸው) ተግባራት ምንዴን ናቸው? ካለ ቢያብራሩ
---------------------------------------------------------------------------------129

12. መዴሀኒቱን ሇመሰብሰብ የምትመርጧቸው ቀናት፣ሰዓታት አለ?
ሀ. ካለ ምን ምን ቀናት ናቸው?

-----------------------------

ሇ. ሇምን ተመረጡ? ምክንያቱን ቢያስረደ ----------------------------------------------ሏ. የትኛው ሰዓት ይመረጣሌ? ------------------------------------------መ. ሇምን ተመረጠ? ምክንያቱን ቢገሌጹ? -----------------------------13. በመዴሀኒት ስብሰባ፣ ቅመማ እና አሰጣጥ ወቅት የሚመረጡ ቀናት እና ሰዓታት ከላለ
ሇምን እንዯማይመረጡ ሀሳብዎትን ይግሇጹ?
------------------------------------------------------------------------------------------------14.
ሇመዴሀኒትነት የሚያገሇግለ ግብዓቶችን ሇመሰብሰብ የምትገሇገለባቸው ቁሳቁሶች ምን ምን
ናቸው?
-----------------------------------------------------------------------------------እነዙህ ቁሶች ሇምን ተመረጡ? -----------------------------------14. እንዯ በሽታው አይነት እና እንዯ መዴሀኒቱ አይነት የተሰበሰቡት ተዋፅዖዎች እንዳት፣
በምን፣ መቼ ይጋጃለ?
15. ሲጋጁስ ምን ምን ተጨማሪ ግብዓቶች ይካተታለ?
16. ሇታካሚው እንዳት ይሰጣለ?
17. ሇታካሚዎች የሚሰጡ መዴሀኒቶች መጠን በምን ትሇያሊችሁ? (ሇህጻናት፣ ሇወጣቶች እና
ሇአዚውንቶች) ምን ያህሌ ነው? ----------------------------------------------------------------18. እንዯ በሽታው አይነት እና ዯረጃ ታካሚው/ዋ ምን ይከሇከሊሌ/ች?
19. ታካሚው፤መዴሀኒቱን ሇምን ያህሌ ቀናት፣ ሳምንታት እንዱወስዴ ይታዚሌ?
20. ታካሚው ከተፇወሰ በኃሊ ምን እንዱያዯርግ/እንዴታዯርግ ታዚሊችሁ?
21. እናተስ የባህሌ ሀኪሞቹ የምታዯርጉት፤የምትከውኑት ክንውን ይኖር ይሆን?
22. ታካሚዎች እንዳት ወዯ እናንተ ይመጣለ?
ሀ. በጥቆማ? ----------------------ሇ. በእውቅና? ----------------------ወይስ? ----------------------------------------------------------------------130

23. ታማሚዎችን ከህመማቸው ስትፇውሱ ምን ይሰማችኋሌ?
24. የባህሌ መዴሀኒት እውቀት ምስጢራዊነት እንዳት ታዩታሊችሁ?
25. ይህን እውቀት ሇማን ብታስተሊሌፈ (ብታወርሱ) ትፇቅዲሊችሁ?
ሀ. ምርጫችሁ ማን ነው? ---------------------------------ሇ. ሇምን ተመረጠ/ች? -------------------------------26. መንግስት እና መናዊ ሀኪሞች ሇእናንተ (ሇባህሌ ሀኪሞች) ያሊቸው አመሇካከት ምን
ይመስሊሌ?
27. ማህበረሰቡ ስሇ እናንተ፤ስሇ ባህሌ ህክምና ምን እንዱያውቅ ትፇሌጋሊችሁ?
28. አጠቃሊይ ስሇምትሰጡትአገሌግልት መናገር የምትፇሌጉት ምንዴን ነው?
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አባሪ ሰባት፡- ሇባህሌ ህክምና ተጠቃሚዎች የቀረቡ ጥያቄዎች
ግሊዊ መረጃ
ሇቃሇ መጠይቁ ፇቃዯኛ ስሇሆኑ አመሰግናሇሁ፡፡
1. ስምዎን ማን ሌበሌ? ------------------------2. እዴሜ? ---------------------------3. ሀይማኖት? ------------------4. መኖሪያ ቦታ (ቀበላ)? -------------------5. መተዲዯሪያ? -------------------------በሽታዎቹን እና ባህሊዊ ህክምናውን አስመሌክቶ የቀረቡ ጥያቄዎች
1. በአካባቢያችሁ ማህበረሰቡን በብዚት የሚያጠቁ በሽታዎች ምን ምን ናቸው?
2. በአካባቢው ከሚከሰቱ በሽታዎች ውስጥ ከመናዊ ህክምናው ይሌቅ በባህሌ ሀኪሞች
ቢታዩ የተሻለ የሚሆኑት በሽታዎች ምን ምን ናቸው?
3. ወዯ ባህሌ ሀኪሞች ሇመሄዴ ባህሊዊ ሀኪሞቹን የምትመርጡበት ቅዴመ ሁኔታ
አሊችሁ? ምንዴነው? (ሀይማኖት፣ ጾታ ወይስ አውቅና) ሀሳብዎትን ይግሇጹ?
----------------------------------------------------------------------------4. እርሶና ቤተሰብዎ ስትታመሙ ሇህክምና የምትሄደት የት ነው?
ሀ. ወዯ መናዊ ሀኪሞች?
ሇ. ወዯ ባህሊዊ ሀኪሞች?
ሏ. ሁሇቱንም ይጠቀማለ?
ሇምን መረጧቸው? ምክንያቱን ያስረደ?
-------------------------------------------------------------------------------5. በየትኛው ህክምና ይተማመናለ?
ሀ. በመናዊው ህክምና?
ሇ. በባህሊዊው ህክምና?
ሇምን? ምክንያቱን ቢገሌጹ?
---------------------------------------------------------------------------------------
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6. ህክምናውን ሇማግኘት ወዯ ባህሊዊ ሀኪሞች ስትሄደ መዴሀኒቱ ብቻ ያዴነኛሌ ብሊችሁ
ታምናሊችሁ? ወይስ ከእምነትና ከሀይማኖታችሁ ጋር ታያይዚሊችሁ?
7. መዴሀኒቱን በምትወስደበት ጊዛ መዴሀኒቱን ብቻ መውሰዴ ነው? ወይስ ላልች
ክንዋኔዎች አለ?
ካለ ምን ምን ታዯርጋሊችሁ? -------------------------------------------8. መዴሀኒቱን የምትወስደበት የተሇየ ቁስ አሇ? ምን? -------------------------------------9. የሀገረሰብ መዴሀኒት ቀማሚዎች ጋር ብዘ ጊዛ ይሄዲለ?
10. ከባህሌ መዴሀኒት ቀማሚዎች ጋር ያሊችሁ ቀረቤታ ምን ይመስሊሌ?
11. የባህሌ ሀኪሞቹ የማዲን ብቃት እስከምን ዴረስ ነው?
12. ባህሊዊ ሀኪሞቹ ሇታካሚዎች ያሊቸው አመሇካከት እና አቀባበሌ ምን ይመስሊሌ?
13. ስሇ ባህሌ ህክምና መናገር የምትፇሌጉት ነገር ካሇ? ይግሇጹ?
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አባሪ ስምንት፡- ሇመናዊ ሀኪሞች የቀረቡ ጥያቄዎች
ግሊዊ መረጃ
ሇቃሇ መጠይቁ ፇቃዯኛ ስሇሆኑ አመሰግናሇሁ!
1. ስምዎን ማን ሌበሌ?
2. እዴሜ?
3. ሀይማኖት?
4. የሚኖሩበት ቦታ (ቀበላ)?
5. መተዲዯሪያ?
ባህሊዊ ህክምናውን አስመሌክቶ የቀረቡ ጥያቄዎች
1. ሇባህሊዊ ህክምና ያሌዎት አመሇካከት፤አወንታዊ ወይስ አለታዊ? ሇምን?
ምክንያቱን ቢያስረደ? -------------------------------------------------------2. በአካባቢው ማህበረሰቡን በብዚት የሚያጠቁ በሽታዎችን ይርዜሩ?
---------------------------------------------------------------------------3. ሀገረሰባዊ ህክምና ሇማህበረሰቡ ጠቃሚ ነው ብሇው ያምናለ? አዎ ካለ፤እንዳት? አይ
ካለ፤ ሇምን?
4. ሀገረሰባዊ ህክምና ሇመናዊ ህክምና ያግዚሌ ብሇው ያስባለ? አሇው ካለ፤እንዳት?
የሇውም ካለም ምክንያትዎን ይግሇፁ?
----------------------------------------------------------------------5. እርሶ ወዯ ባህሊዊ ሀኪሞች ሄዯው ያውቃለ?
6. በእናንተ የህክምና ተቋም ሇመታከም መጥተው ወዯ ባህሊዊ ህክምና የሊካችኋቸው
ታካሚዎች አለ?
7. በአሁኑ ጊዛ በአብዚኛው ማህበረሰቡ የሚጠቀማቸው የትኞቹን ነው?
ሀ. መናዊ ህክምና? ሇምን? -----------------------------------------------ሇ. ባህሊዊ ህክምና? ሇምን? ------------------------------------------------8. ባህሊዊ ህክምናው ማሻሻሌ አሇበት የምትለት ማስተካከያ አሇ?
9. ከባህሌ ሀኪሞች ጋር በጋራ መስራት ይፇሌጋለ?
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10. ከባህሊዊ ሀኪሞች ጋር ተቀራርበው ሇመስራት ያዯረጉት ጥረት አሇ? አሇ ካለ፤የባህሌ
ሀኪሞቹ ምን ምሊሽ ሰጡዎት?
11. ከባህሌ ሀኪሞች ጋር ግሊዊ ቀረቤታ አሇዎት?
12. በአጠቃሊይ ስሇ ባህሌ ህክምና ማሇት የምትፇሌጉት ነገር ካሇ ይግሇጹ?
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አባሪ ጠኝ፡- በአካባቢው ሇሚገኙ የሀገር ሽማግላዎች፣የሀይማኖት አባቶች እና ተወሊጆች
የቀረቡ ጥያቄዎች
ግሊዊ መረጃ
ሇቃሇ መጠይቁ ፇቃዯኛ ስሇሆኑ አመሰግናሇሁ!
1.
2.

ስምዎን ማን ሌበሌ? ---------------------እዴሜ?

--------------------------

3.

ሀይማኖት? -------------------------

4.

የመኖሪያ ቦታ (ቀበላ)? --------------------

5.

መተዲዯሪያ? ------------------------------------

ስሇ ሸዋሮቢት ከተማና አካባቢዋ ማህበረ ባህሊዊ ዲራ በሚመሇከት የቀረቡ ጥያቄዎች
1. ስሇ ሸዋሮቢት ከተማ ስያሜ፣ አመሰራረት እንዱሁም የሀዜብ አሰፊፇር የሚያውቁት ነገር አሇ?
ሀሳብዎትን ይግሇጹ?
2. በሸዋሮቢት ከተማና አካባቢዋ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፌልች የብሔር፣ የቋንቋና የሀይማኖት
ስብጥር ምን ይመስሊሌ?

3. በሸዋሮቢት ከተማ እና አካባቢዋ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፌልች የባህሌ ገጽታን በተመሇከተ
ያሇዎትን ሀሳብ ይግሇጹ?
4. በከተማዋና ዘሪያዋን የሚገኙ የቱሪስት ቦታዎች አለ? (የፀበሌ ስፌራዎች፣ መስጅዴ/ላሊ)
መሌስዎ አለ ከሆነ፤ የት፤ የት አካባቢ ይገኛለ?

--------------------------------------------------------------------------5. በጊዛ ሂዯት ያሳዩት ሇውጥ እና አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስሊሌ?
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አባሪ አስር፡- ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒት መገኛ ስፌራዎች እና የመረጃ አቀባዮች ፍቶ ግራፌ
በከፉሌ

ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒት

ሀገረሰባዊ የዕፅዋት መዴሀኒት
የሚገኝበት ኮረብታ

የሚገኝበት የሮቢት ወንዜ አካባቢ

አቶ ሙሳ ሀሰን በጊቢያቸው ውስጥ ከሚገኙ
ዕፆች መዴሀኒት ሲቆርጡ (የካቲት/2012)

አቶ ሙሳ ሀሰን በጊቢያቸው ውስጥ የሚገኙ
ዕፆችን ሇአጥኝዋ ሲያሳዩ (የካቲት/2012)
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አቶ ሙሳ ሀሰን የቆሊ ቁስሌ ታካሚዋን
ሲያክሙ (መጋቢት/2012)

አቶ ኑሩ ሁሴን አህመዴ
ስሇህክምናቸው ሇአጥኝዋ መረጃ ሲሰጡ
(የካቲት/2012)

አቶ ኑሩ ሁሴን አህመዴ ስሇሀገረሰባዊ
ህክምናቸው ሇአጥኝዋ መግሇጫ ሲሰጡ
(የካቲት/2012)
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