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የዶ/ር ኣበራ ሞላ ሥራዎችና ትሩፋቶች 

ከካሳሁን ሰቦቃ ቃለምልልስ 

Life and Legacy of Dr. Aberra Molla, Parts 1 and 2 by Kassahun Seboka of SBS 

Australia Radio Amharic Interview (ታሕሳስ፣ ፳፻፲ ዓ.ም. December, 2017) 

 

ዶ/ር ኣበራ ሞላ 

ክፍል ፩ (https://youtu.be/Cpr0-mh25Xo)  

ዶ/ር ኣበራ ሞላ፤ ዘርፈ-ብዙ በሆኑ የምርምርና ፈጠራ መስኮች ስመጥር 

ተጠባቢ ናቸው። 

በእንሰሳት ሕክምና ዘርፍ የመድን ማነስን በማስወገዱ ረገድ ከዓለም አቀፍ 

ሳይንቲስቶች የመጀመርያው ተርታ ተሠልፈዋል። 

የግዕዝ ፊደል ተጠቃሚዎችንም በዘመናዊው ኮምፒዩተርና የእጅ ጮሌ 

ስልኮቻቸው እንዲተይቡ ያስቻሉ የፈጠራ ሰው ናቸው። 

በቀዳሚው ክፍል ኣንድ ውይይታችን የግለ ሕይወት ታሪካቸውን ቀንጭበው 

መተረክ የሚጀምሩት ከትውልድና ዕድገት ሥፍራቸው ነው። 

ውልደታቸው ሰንዳፋ፤ ኢትዮጵያ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ፊደል የቆጠሩት እንደ ኣያሌ 

ኢትዮጵያውያን ቄስ ትምህርት ገብተው ሳይሆን በቀጥታ ኣስኳላ ዘልቀው ነው። 

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/amharic/en/audiotrack/life-and-legacy-dr-aberra-molla-pt-1
https://youtu.be/Cpr0-mh25Xo
https://am.wikipedia.org/wiki/%E1%88%B5%E1%8B%95%E1%88%8D:Dr._Aberra_Molla.gif
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በቀለሙ ገፍተው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ኣጠናቅቀዋል። ኮሌጅ በጥሰዋል። 

በዚያም አልተገቱም፤ ለድኅረ ዶክትሬት ዲግሪ ኮሎራዶ እስቴት ዩኒቨርሲቲን ረግጠው 

እ.ኤ.ኣ. በ1978 በእንሰሳት ሕክምና ተጠብበዋል። 

በምርምር ግኝታቸው የመድኅን ማነስን (Immune deficiency) ለመክላት በመብቃታቸው 

በሚሊየኖች የሚቆጠሩ የእንሰሳት ሕይወቶችን ታድገዋል። ብዙ ቢሊየኖች ዶላሮችን ወጪዎች 

ኣድነዋል። ኣሜሪካ ውስጥ ብቻ በየዓመቱ ከሚወለዱት 40 ሚሊዮኖች ሊሞቱ የሚችሉትን የላሞች 

ጥጃዎች ኣሥር በመቶ ኣስተርፈዋል። የመጋት ኣዲስ መድኃኒት መስጫ ዘዴነት ኣስተዋውቀዋል። 

እንገር መመርመር ኣለበት በማለት ኣዲስ ምርመራ ለወተቱና ደም ፈጥረዋል። 

 

በኤች.አይ.ቪ. ኤድስ ምርምር መስክ ከዓለም ኣቀፍ ሳይንቲስቶች ጋር ተሰማርተው መከላከያውን 

ለማግኘት ብርቱ ጥረቶችን ኣከናውነዋል። ስለ ኤድስ በዓማርኛ የመጀመሪያው የሆነውን ጽሑፍ 

በኋላም እ.ኤ.ኣ. በ1991 የኣተሙትን ሰው በኢንተርኔት እንዲያነብ በ1994 ፊደል ሰጥተዋል። ኤድስ 

በዓለም ላይ እስካሁን 36 ሚሊዮን ሰዎች ገድሏል። 

 

 

የመድኅን ማነስ ፈውስ ፲፱፻፷፱ ዓ.ም. Solving Immune Deficiency, 1976 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/741593
https://books.google.com/books/about/Colostral_Immunoglobulin_Absorption_in_I.html?id=ic5dYgEACAAJ&hl=en
http://www.irishexaminer.com/farming/analysis/veterinary-advice-columnthe-full-story-on-colostrum-management-for-calf-health-387899.html
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=3&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=Aberra&s2=Molla&OS=Aberra+AND+Molla&RS=Aberra+AND+Molla
http://web.archive.org/web/20060508175328/http:/www.ethiopic.com/unicode/aids_in_amharic_geezedit_unicode.htm


ገጽ 3 የ6 

 

 

መድኅን መመርመሪያ፣ ፲፱፻፸፰ ዓ.ም. 

 

ጥሬ ሥጋ መመገብን ልማዳቸው ላደረጉቱና በዓል በመጣ ቍጥር በድብቅ በየእርሻ ማሳው 

ዘልቀው ሙክትና ድልብ ሰንጋ ለሚያሳርዱቱ፤ ከጤናና ከሕግ ኣኳያ ምክረ ኃሳቦቻቸውን 

ያጋራሉ። ቆዳ ሲገፈፍ ቢላው እንዲጸዳ ሙቅ ውሃ ውስጥ እየተነከረ ነው። 

“ብዙዎች ኢትዮጵያውያን በእየእርሻው እየሄዱ ያንን በግ፣ ያንን ከብት እረድልኝ ሲሉ 

ከሸጠላቸው ሰው ኃላፊነቱን መውሰዳቸውን ኣይረዱም።” ዶ/ር ኣበራ ሞላ 

“ጥሬ ሥጋ መብላት እንደ ቁማር ነው፤ ሁሌም ኣያዋጣም። ኃይለኛ 

በሽታ የተገኘ ቀን ብዙ ሰው ሊያልቅ ይችላል።” - ዶ/ር ኣበራ ሞላ 

 

ክፍል ፪  (https://youtu.be/DkcuFzJAMwM) 

 

ዶ/ር ኣበራ ሞላ በማጠቃለያ ክፍል ሁለት ዝግጅታችን የግዕዝ ፊደልን እንደምን በዘመነኛው 

ኮምፒዩተር ለትየባ እንዳበቁ፤ በዘረፋ የተወሰደውን የኣክሱም ሐውልት ከሮም ኣስነቅሎ ወደ 

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/amharic/en/audiotrack/life-and-legacy-dr-aberra-molla-pt-2
https://youtu.be/DkcuFzJAMwM
http://www.ethiomedia.com/1000bits/facts-about-geez.pdf
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እናት ምድሩ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ስላበረከቱት ኣስተዋጽዖና በቅርቡ የኢትዮጵያ ቅርስና ውርስ 

ማሕበረሰብ በሰሜን ኣሜሪካ ስላበረከተላቸው ሽልማት ያነሳሉ። 

“የግዕዝ ፊደላችን የኦሮምኛ ቋንቋን መተየብ ኣይችልም ተብሎ ወደ ላቲን መሄድ ስሕተት ነው። 

እንዲያውም የኦሮምኛ ቋንቋችን እንዳይዳከም፣ ኦሮሚፋን ተጨማሪ የኣገሪቱ የሥራ ቋንቋ 

ብናድርግ የተሻለ ይመስለኛል።” ዶ/ር ኣበራ ሞላ   

ዶ/ር ኣበራ ሞላ በክፍል ኣንድ ግለ ሕይወት ትረካቸው፤ ከትውልድ ቀዬኣቸው ሰንዳፋ 

ከተማ ኣንስተው ወደ ኣገረ ኣሜሪካ ኣሻግረው ኣጓጉዘውናል። 

እዚያም በኮሎራዶ እስቴት ዩኒቨርሲቲ ድኅረ-ዱክትርናቸውን ኣጠናቅቀው፤ በተጠበቡበት 

የእንሰሳት ሕክምናው የምርምር መስክ የመድኅን ማነስን (Immune deficiency) ማስወገድ 

በመቻላቸው የበርካታ ሚሊየን እንስሳት ሕይወቶች መታደጋቸውን፤ በኤች.አይ.ቪ ኤድስ 

የምርምር ዘርፍም ከዓለም ኣቀፍ ሳይንቲስቶች ጋር ለበሽታው መቋቋሚያ ለመፍጠር 

ያደረጓቸውን ኣስተዋጽዖዎች ኣውግተዋል። 

ሲልም፤ ጥሬ ሥጋን መብላት ባሕላዊ የኣመጋገብ ልማዳቸው ያደረጉ ኢትዮጵያውያን 

በተለይም በዓላት በመጡ ቁጥር ወደ እየርሻው እየዘለቁ ሙክትና ሠንጋ ማስጣል 

ለሚያስከትሏቸው ጠንቆች የተጠያቂነት ኃላፊነትን እንደሚያስወስዳቸው፤ እንዲሁም፤ 

ጥሬ ሥጋ የመብላቱን ነገር ከቁማር ጨዋታ ዕጣ ፈንታ ጋር ኣያይዘው የሚያስከትሏቸውን 

የጤናና የሕግ መዘዞችን ኣክለው የንፅፅሮሽ ምክረ ሓሳባቸውን ችረዋል። 

 

 

ጥሬ ሥጋ 

 

http://www.dairystar.com/Content/Columnists/Sadie-Frericks/Article/Zero-deaths-in-baby-calves/31/172/11901
http://www.ethiomedia.com/17file/2564.html


ገጽ 5 የ6 

 

የክፍል ሁለት የትኩረት ኣቅጣጫቸው ከብዙ ድካም በኋላ ኢትዮጵያውያን የግዕዝ ፊደልን 

በኮምፕዩተር መጠቀም እንዲችሉ በማድረጋቸው የተሰማቸውን ጥልቅ ሓሴት ገልጸዋል። 

 

የ“ኣብሻ” ሥርዓት ኣከታተብ የዩናይትድ እስቴትስ ፓተንት ቍጥር 9,000,957 እና 9,733,724  

የፊደል ሞክሼ ስለሌለው ድምጻዊ ፊደላችንን ኣዳብረን ወደፊት ለሌላ ዓለም ለማስተዋወቅ 

ይዘነው የምንሔደው ነው ባይ ናቸው። በተጨማሪም ትክክለኛዎቹና ሁሉም የግዕዝ ቀለሞች 

ዩኒኮድ የዓለም ፊደላት መደብ እንዲገቡ በማቅረብ፣ በመጻፍና በፓተንቶች በመጠበቅ ዶክተሩ 

ትልቅ ኣስተዋጽዖ ኣድርገዋል። የግዕዝ ኣልቦና ኣዳዲስ ምልክቶችን ፈጥረዋል። በፒሲና ማክ 

ኮምፕዩተሮች ዓማርኛ በነፃ መክተቢያ ለሚሊዮኖች ኣበርክተዋል። 

 

ግዕዝ ዩኒኮድ (Unicode) ፲፱፻፹፱ ዓ.ም. 

http://archive.is/LWaLI
https://www.google.com/patents/US9000957
https://www.google.com/patents/US20150212592?dq=9,733,724
http://web.archive.org/web/20121227134618/http:/www.ethiopic.com/unicode.htm
http://freetyping.geezedit.com/Q_and_A_with_Dr._Aberra_Molla_in_Amharic.htm
https://archive.li/70jeg
http://freetyping.geezedit.com/
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በሌላም በኩል፤ የግዕዝ ፊደልን በላቲን የመተካቱ እርምጃ እ.ኤ.ኣ. በ1991 ለኦሮምኛ 

የተጀመረው ሳይንሳዊ ሳይሆን ፖለቲካዊ ነው ብለው ይከራከራሉ። ሙያዊ ምክረ 

ሓሳባቸውንም ያጋራሉ። 

“የግዕዝ ፊደላችን የኦሮምኛ ቋንቋን መተየብ ኣይችልም ተብሎ ወደ ላቲን መሔድ 

ስሕተት ነው። እንዲያውም የኦሮምኛ ቋንቋችን እንዳይዳከም፤ ኦሮሚፋን ተጨማሪ 

የአገሪቱ የሥራ ቋንቋ ብናደርግ የተሻለ ይመስለኛል።” - ዶ/ር ኣበራ ሞላ          

ዶ/ር ኣበራ፤ በጣሊያን ወረራ ወቅት ተዘርፎ የሮማን ፒያሳ ማድመቂያ የነበረው 

የኣክሱም ሓውልት ለኣገሩ ምድር በቅቶ የኢትዮጵያን ቀደምት የሥልጣኔ ኣሻራን 

እንዲያጎላና ታሪካዊ ሥፍራውን እንዲያገኝ ብርቱ ሚና ተጫውተዋል። ዶክተሩ ንግግር 

እንዲያደርጉ ኣንድ የዝነኛ ዩኒቨርሲቲ ተቋም ጋብዟቸው ነበር። እኚህ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት 

የኣሜሪካና የእንግሊዝ ፓተንቶችም ኣሏቸው።  

 

የኣክሱም ሓውልት፣ ፳፻፩ ዓ.ም. 

 

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/amharic/en/audiotrack/life-and-legacy-dr-aberra-molla-pt-1 

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/amharic/en/audiotrack/life-and-legacy-dr-aberra-molla-pt-2 

 

ስለ ዶ/ር ኣበራ ሞላ ተጨማሪ መረጃዎች በሚከተለው ኣጓዳኝ በዓማርኛ ማንበብ ይቻላል። 

https://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8A%A3%E1%89%A0%E1%88%AB_%E1%88%9E%E1%88%8B 

https://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8B%A8%E1%8A%A0%E1%8A%AD%E1%88%B1%E1%88%9D_%E1%88%90%E1%8B%8D%E1%88%8D%E1%89%B5
https://www.sbs.com.au/yourlanguage/amharic/en/audiotrack/life-and-legacy-dr-aberra-molla-pt-1
https://www.sbs.com.au/yourlanguage/amharic/en/audiotrack/life-and-legacy-dr-aberra-molla-pt-2
https://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8A%A3%E1%89%A0%E1%88%AB_%E1%88%9E%E1%88%8B
https://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8A%A3%E1%89%A0%E1%88%AB_%E1%88%9E%E1%88%8B

