ንምEጣቅ ምስራሕ
ገጽታ ላሕሚ Eዚ ሕማም:
ኣብዚ Eዋን 40 ሚልዮን ዝግመቱ ህዝብታት ዓለም ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ኰይኖም ይነበሩ
ኣለዉ። ድሮ 25 ሚልዮን በዚ ሕማም Eዚን ምስU ዝተኣሳሰሩ ካልOት ሕማማትን ሞይቶም
ኣለዉ። ምልባE Eዚ ሕማም ብዓለም ደረጃ Iዩ። ስለዚ ከኣ Iዩ ብዓለም ደረጃ ዝልሕም
ሕማም ምዃኑ ዝፍለጥ።
ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሃገር Eዛ ዓለም ኣሎ። ይኹን Eምበር ኣብ ገለ ሃገራት
ብዝለዓለ ዝርግሐ ይርA። ንኣብነት ኣብ ሳብ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝለዓለ መጠን ዝርግሐ ኣሎ።
ስለዚ ከኣ ኣብ ዝተፈላለየ መዳይ Eቲ ሕብረተ ሰብ ዝኸበደ ጾር ኣለዋ።
በዚ ሕማም ዝስEብ ሞት ነቶም ዝሞቱ ጥራሕ ኣይኰነን ዝሃሲ። ንሕክምናን ክንክንን ዝወጽE
ዋጋ ኣሎ ዝብሃል ሃብቲ ኣባላት ስድራ ቤት Iዩ ዝመጥጥ። Eቶም ኣብ ኣፍራዪ Eድመ
ዝርከቡ ይሓሙ። ስለዚ ብምሉU ሓይሊ Eዮ ይጥቃE።
ወለዶም ዝሞቱዎም ቈልU ይዝኽትሙ። ገለ ኣብ ግዜ ጽንሲ ዝተለኽፉ ቈልU ሞት
ይጽበዩ። ሳብ ሰሃራ ኣፍሪቃ 14 ሚልዮን ዝግመቱ ብሰንኪ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዝዘኽተሙ
ቈልU ኣለዉዋ።
ብዛEባ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ክንዛረብ ከለና፣ ዘለና ኩነታት ኤች.ኣይ.ቪ ብዘየገድስ ብዛEባ
ንኹሉና ከጋጥመና ዝኽEል Iና ንዛረብ ዘሎና። ምልሓም Eዚ ሕማም ንምሉE ዓለም
ዘንጸላሉን ንሕብረተ ስባትን ስድራ ቤታትን ዘጥቅEን Iዩ። ዘስካሕክሕ ሳEቤን Eዚ ሕማም
Eቲ ኣብ ሚልዮናት ዘኽታማት ዝስEቦ ዝነውሐ ማህሰይቲ Iዩ። ሓደ ወለዶ ዝኣክል
ብዘይመቐረትን ትምህርትን ወለዲ ክዓቢ፣ ብዘይ መነባባሪ ክተርፍን ከሎን መብዛሕትU ግዜ
Eውን ብሕበረተ ሰብ ክጉሰን ክንጸልን ይርA።
ዝዀነ ሰብ ኣብ ትምህርትን ምንቕቓሕን ዘርEዮ ጻEሪ ኰነ ብውልቃዊ ምኽንያቱ ተደሪኹ
ወይ Eውን ንሰብኣዊ ርህራሄ ወይ ንርግኣት ዓለምና Iሉ ዝገብሮ ሓገዝ፣ ኣንፈት Eዚ ዝላባE
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምቅልባስ ኣገዳሲ Iዩ። ልEሊ ኩሉ ድማ ካብታ ዝዘኽተሙ ቈልU
ትኣሊ Eኖሓጎ ክሳብ ትምህርቲ መዘና ዝህብ ወይ ሚኒስተር ጥEና ወይ Eውን ሃብታም ገቢረ
ሰናይ ገጊደና Eንተ ጌርና፣ Iድን ጓንትን ኰይና ኣንጻር ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ክንቃልስ
ንኽEል Iና።
ደቡብ ኣፍሪቃ፡
ደቡብ ኣፍሪቃ ልEሊ 47 ሚልዮን ህዘቢ ዘለዋን ዝሓየለ ቁጠባ ትውንንን ኣፍሪቃዊት ሃገር
Iያ። ኣብዛ ሃገር፡ Eምሪ ደቂ ታባEትዮ 47 ዓመት ክኸውን ከሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከኣ 49
Iዩ። 34 ሚEታዊት ህዝባ ድማ ኣብ ትሕቲ መAቀኒ መጠን ድኽነት ይነበር። ብትሕቲ 2
ዶላር ንመዓልቲ ይነብር።
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ 5.5 ሚልዮን ንላEሊ ሰባት ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም
ይነበሩ። ኣብ ጎልማሳታት ዘሎ መጠን ዝርገሐ 18.8 ሚEታዊት Iዩ። Eዚ ማለት ከኣ ኣብ
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ነብሲ ወከስ 5 ሰባት ሓደ ተሰካሚ ኰይኑ ይነብር ማለት Iዩ። ኣብዚ Eዋን፡ 1.2 ሚልዮን
ግዝመቱ ቈልU ብምልባE Eዚ ሕማም ዘኽቲሞም ይርከቡ። ካብ Eዚኣቶም፡ 240,000 ቈልU
ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ይነበሩ።
ስዋዚላንድ፡
ኣብዚ Eዋን፡ ብመጠን ዝርግሐ፡ ስዋዚላንድ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንላEሊ ኣብ ዝኸፍAን
ኣስጋEን ኩነታት ትርከብ። ሓደ ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። ውሑድ ብዝሒ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ከኣ
Eቲ ጠቅላላ ቁጽሪ ዝተሓተ ይመስል።
ብገምጋም፡ Eምሪ ደቂ ኣንስትዮ 39 ዓመት ክኸውን ከሎ ናይ ደቂ ተባEትዮ ከኣ 36 Iዩ።
ኣብዚ Eዋን፡ 220,000 ሰባት ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ከም ዝነብሩ
ይግመት። 33.4 ሚEታዊት ኣብ ክሊ Eድመ 15ን 49ን ዝርከቡ ጎረምሳታ Eዛ ሃገር
ዝተንከፈ Iዩ። ገና፡ ካብ Eተን ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ተሰከምቲ ኰይነን ዝነበራን ኣዴታት
ክዀና ዝጽበያን 11 ሚEታዊት ጥራሕ ክንክን መደብ ምክልኻል ምምሕልላፍ ካብ ኣደ ናብ
ውላደን ይረኽባ።
Iትዮጵያ፡
Iትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለወን ኣፍሪቃዊት ሃገር Iያ። ብዝሒ ህዝባ 77
ሚልዮን ይግመት። ይኹን Eምበር ዝርግሐ Eዚ ሕማም ካብዘን ኣብ ላEሊ ተጠቂሰን ዘለዋ
ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዝተሓተ ይብሃል። ህሉው መጠን ዝርግሐ Eዚ ሕማም ኣብዛ ሃገር
ፍሉጥ ኣይኰነን። 4 ሚEታዊት ምዃኑ ግና ይጥቀስ። UNAIDS ዝብሃል ውድብ ብዝበሎ
መሰረት፣ ደረጃ Eዚ ሕማም ኣብ ጎልማሳ Eድመ ዝርከቡ ሰባት ካብ 0.9 ክሳብ 3.5
ሚEታዊት Iዩ ዝዝርጋሕ።
Eዚ ዝርግሐ Eዚ Eኳ ትሑት መጠን Eንተ መሰለ፣ ዝበዝሐ ህዝቢ ክሳብ ዘለዋ ሓንቲ ቤት
ዝለዓለ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ዝነበሩላ ሃገር Iያ። 80 ሚEታዊት
Iትዮጵያውያን ብትሕቲ 2 ዶላር ንመዓልቲ ይነበሩ። Eምሪ ሰባት Eውን ኣብ 50 ዓመት
ዝተሓጽረ Iዩ።
ብመሰረት Eቲ ዘይተረጋገጸ ኩነታት መጠን ዝርግሐ Eዚ ሕማም፣ ካብ ፍርቂ ክሳብ 1.3
ሚልይን ሰባት ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ከም ዝነበሩ UNAIDS ይግምት።
መንግስታውያን ሰነዳት ግና ኣብ 1.6 ሚልዮን የቀምጥዎ። ምስ ኤይድስ ብዝተኣሳሰሩ
ሕማማት ዝዘኽተሙ 900,000 ዝዀኑ ክህልዉ ተኽEሎ ኣሎ። ካብ Eዚኣቶም 25 ሚEታዊት
ጥራሕ ትምህርቲ ይከታተሉ።
ኣብዚ Eዋን፡ ካብ ከተማታት ወጻI መርመራ ንምክያድ ከቢድ ስለ ዝዀነን ከምU Eውን
ካብ 1 ሚEታዊት ዝውሕዳ ካብ Eተን ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይነን ዝነበራ
ኣዴታት ጥራሕ ኣብ መደብ ምክልኻል ምምሕልላፍ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ስለ ዝሳተፋ ንጹር
ኣሃዛዊ ሰሌዳ ኣይክህሉን Iዩ።
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ናይጀሪያ፡
ምስ Eዘን ኣብ ላEሊ ዝተጠቅሳ ሃገራት ብምዝማድ፣ ናይጀሪያ Eውን ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት
Iትዮጵያ ትርከብ። ሃገራዊ መጠን ዝርግሐ 4 ሚEታዊት Iዩ። ይኹን Eምበር Eቲ ልEሊ
131 ሚልዮን ዝሰፍሕ ህዝባ ኣብ ግምት ኣEቲኻ ቤት ዝለዓለ ብዝሒ ተሰከምቲ
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ዝነበሩ ሰባት ክትከውን ትኽEል Iያ።
Eምሪ ዜጋታታ ኣብ ኣርባEታት Iዩ። ካብ 90 ሚEታዊት ንላEሊ ናይጀሪያውያን ብትሕቲ 2
ዶላር ንመዓልቲ ይነብሩ። ብመሰረት ሓበሬታ UNAIDS፣ ኣብ ናይጀሪያ ዳርጋ 3 ሚልዮን
ሰባት ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ይነበሩ። ኣቀዲሞም ዝሞቱ 1 ሚልዮን
ዘኽታማት ገዲፎ Iዮም ሓሊፎም። ከም ኣብ Iትዮጵያ ካብ 1 ሚEታዊት ንታሕቲ ካብ
Eተን ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይነን ዝነብራ ኣዴታት ኣብ መደብ ምክልኻል
ምምሕልላፍ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ይሳተፋ። መጽናEትታት ከም ዝሕብርዎ ንምክልኻሉ ዓቢ
Eንቅፋት ኰይኑ ዘሎ ትምህርቲ Iዩ። ምኽንያቱ ካብተን ኣብ ክሊ Eድመ 15ን 24ን
ዝርከባ፣ 18 ሚEታዊት ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ Iየን ንኣገባብ ምክልኻል ኤች.ኣይ.ቪ ፈልየን
ክርድኣ ዝኽEላ።
ህንዲ፡
ብጉዳይ ኤች.ኣይ.ቪ ብዙሕ ኣቃልቦ ዘይተገብረላ ኣገዳሲት ሃገር ህንዲ Iያ። ደረጃ መጠን
ሃገራዊ ዝርግሐ ትሕቲ 1 ሚEታዊት ይብል። ግና 1 ቢልዮን ብዝሒ ህዝባ ኣብ ግምት
ኣEቲኻ 6 ሚልዮን ሰባት ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ከም ዝነብሩ ዘረድE
Iዩ።
Eምሪ ዜጋታት ልEሊ 60 ዓመት Iዩ። 80 ሚEታዊት ህንዳውያን ግና ብትሕቲ 2 ዶላር
ንመዓልቲ ይነብሩ። ቁጽሪ ሕክምናዊ ክንክን ዝረኽቡ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ፣ ልክE
ከም ኣብ Iትዮጵያን ናይጀሪያን፣ 7 ሚEታዊት ጥራሕ Iዩ። 1.6 ሚEታዊት ካብ Eተን
ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይነን ዝነበራ ህንዳውያን ከኣ ኣብ መደብ ክንክን ምክልኻል
ምምሕልላፍ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ይሳተፋ።
Eቶም ክልተ ኣብዛ ሃገር ዝተራEዩ ኣዎንታዊ ነገራት፡ 1) ብሃገር ደረጃ ዝርA ምጥቃም
ከንዶምን (ካብ 50 ሚEታዊት ንላEሊ ካብቶም ዘይስሩE መጻምዲ ዘለዎም ይጥቀሙ)፣ 2)
ኣብ ዝሰፍሑ ኣሃዱታት Eቲ ሕበረት ሰብ ዝቀንA ኣብ ምክልኻል ዝዓለመ መደብ
ትምህርትን Iዮም።
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡
ዳርጋ 300 ሚልዮን ሰባት ኣብዛ ሃገር ይነበሩ። ሃገራዊ ደረጃ ዝርግሐ Eዚ ሕማም ከኣ
ትሕቲ 1 ሚEታዊት Iዩ። ካብ Eቶም ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ተሰከምቲ ኰይኖም ዝነበሩ 1.2
ሚልዮን ሰባት 70 ሚEታዊት ሕክምናዊ ክንክን ይረኽቡ።
ዩክሬን፡
Eዛ ኣካል ምEራባዊ ክፋል ኤውሮጳ ዝዀነት ሃገር Eዚኣ 46 ሚልዮን ነበርቲ ኣለዉዋ።
መጠን ዝርግሐ Eዚ ሕማም 1.4 ሚEታዊት Iዩ። ልEሊ 400,000 ሰባት ተሰከምቲ
3

ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ይነብሩ። ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ከኣ መጠን መልከፍቲ
ይውስኽ ኣሎ። 30 ሚEታዊት ካብ Eተን ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይነን ዝነብራ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መደብ ምክልኻል ምምሕልላፍ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ይሳተፋ። ምጥቃም
ከንዶም ኣብ ግዜኣውያን መጻምዲ ከኣ ልUል Iዩ። በቲ ዘለዎም ወይ ዘለወን ህሉው ግዜኣዊ
መጻምዲ ዝተገብረ Aግምጋም 65 ሚEታዊት ደቂ ኣንስትዮን 73 ሚEታዊት ደቂ ተባEትዮን
ከንዶም ይጥቀሙ። ይኹን Eምበር ካብ Eቶም ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም
ዝነብሩ 7 ሚEታዊት ጥራሕ Iዮም ዝተናውሐ ሕክምናዊ ክንክን ኣንጻር Eዚ ሕማም
ዝረኽቡ።
ታይላንድ፡
ታይላንድ ዳርጋ 65 ሚልዮን ነበርቲ ኣለዉዋ። 32 ሚEታዊት ካብOም ከኣ ብትሕቲ 2 ዶላር
ንመዓልቲ ይነብሩ። ልEሊ ፍርቂ ሚልዮን ዜጋታት ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም
ይነበሩ። መጠን ዝርግሐ Eዚ ሕማም ኣብ ጎልማሳታት ታይላንድ 1.4 ሚEታዊት Iዩ።
ኣብዚ ኣዋን፡ 30 ሚEታዊት ካብ Eተን ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይነን ክወልዳ
ትጽቢት ዝግበረለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መደብ ምክልኻል ምምሕላላፍ Eዚ ሕማም ይነጥፋ።
60 ሚEታዊት ካብ Eዘን ተሰከምቲ ኰይነን ዝነብራ ድማ ዝተናውሐ ሕክምናዊ ክንክን
ኣንጻር Eዚ ሕማም ይረኽባ።
ብራዚል፡
ኣብዚ ግዜ Eዚ፡ ብራዚል ልEሊ 185 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። መጠን ዝርግሐ ኣዚ ሕማም ከኣ
0.5 ሚEታዊት Iዩ። Oምሪ ዜጋታት 70 ዓመት Iዩ። 22 ሚEታዊት ህዝባ ግና ኣብ
ትሕቲ መAቀኒ ድኽነት ይነበር። ትሕቲ ክልተ ዶላን ንመዓልቲ ማለት Iዩ። 620,000
ብራዚላውያን ተሰከምቲ ኤች.ኣይ..ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ከም ዝነብሩ ይግመት። ይኹን
Eምበር ካብ Eተን ተሰከምቲ Eዚ ሕማም ኰይነን ዝነበራን ኣዴታት ክዀና ዝጽበያን ደቂ
ኣንስትዮ 60 ሚEታዊት ኣብ መደብ ምክልኻል ምምሕልላፍ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ይሳተፋ።
Uጋንዳ፡
ዳርጋ 29 ሚልዮን Uጋንዳውያን ኣብታ ሃገር ይነበሩ። መጠን ዝርግሐ ኤች.ኣይ.ቪ ትሕቲ 7
ሚEታዊት Iዩ። Eምሪ ዜጋታት Uጋንዳ ከባቢ 50 ዓመት ይበጽሕ። ኣብዛ ሃገር 1 ሚልዮን
ሰባት ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ይነበሩ። ብተወሳኺ፡ ብሰንኪ ኤይድስ
ዘኽቲሞም ዝተረፉ ዳርጋ 1 ሚልዮን ምዃኖም ይEመን። ካብ Eዚኣቶም 100,000 ቈልU
ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ይነብሩ።
12 ሚEታዊት ካብ Eተን ኣዴታት ክዀና ዝጽበያ ተስከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይነን
ዝነበራ ኣብ መደብ ምክልኻል Eዚ ሕማም ዝቀንA ክንክን ይዋስኣ። ብመሰረት UNAIDS፡
50 ሚEታዊት ካብ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ዝነበሩ ኣንጻር Eዚ ሕማም
ዝዓለመ ሕክምናዊ ክንክን ይረኽቡ። ዘይስሩE ጾታዊ ርክብ ብደቂ ተባEትዮ ልUል ኰይኑ
ምጥቃም ከንዶም ግና ልEሊ 50 ሚEታዊት Iዩ።
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ንምንታይ Iዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ኰይኑ፧
ምልባE ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ካብ ዝፍልም ብዙሓት ጌጋታት ፈጺምና Iና። ካብ ጌጋና ከኣ
ክንምሃር ኣሎና። ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ፈውሲ የብሉን። ብዛEባ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኩሉ
ነገር ኣይተፈልጠን። ገና ኣብ መጽናEቲ ዘለዉ ነገራት ኣለዉ። Eዚ ሰሚናር Eዚ ዝኣምነሉ
Eውን ኩሎም መልስታት ከም ዘይረኽቡ Iዩ። ስለዚ ከኣ Eዚ ሕማም ዘህልቆ ዘሎ ሂወት
ኣብ ቀጻሊ ንምግትUን ምክልኻሉን ትምህርቲ ኣገዳሲ ይኸውን።
ኣብ ሕብረተ ሰብ ዘለዎ ጽልዋ ተዘሪብሉ Iዩ። ይኹን Eምበር ኣብ ሓደ ሕብረተ ሰብ
ኣገዳሲ ኰይኑ ዝስምዓካ Eንታይ Iዩ፧ በዚ ቫይረስ ዝስEብ ንነዊሕ ግዜ ዝቕጽል Eንወትን
ዝለዓል ጽልውU ኣብ ሕበረተ ሰብን Eንታይ Iዮም፧
ሓሳባት፡
1. ምኽሳር ስራሕ፡ (ቁጠባዊ ጽልዋ) የስEብ።
2. ዝኽትምና፡ (ምስኣን ወለዲ፡ ትምህርን ኣሉታዊ ጽልዋ ኣብ መጻEን) ኣብ ሕብረተ ሰብ
ዝገድፎ ዝኸፍA ስምብራት Iዩ።
3. ምሕጻር Eምሪ፡ ንምንሃር ጉዳያት ቲቢ፡ ምድኻም ሕክምና (ሆስፒታላት ብምሉE
ዓቕመን ኣብ Eዚ ሕማም የድህባ) ጠንቂ Iዩ።
4. ስራሕ ኣልቦነት፡ ዝሓመሙን ንዝሓመሙ ዝኣልዩ ኣባላት ስድራ ቤትን ከይሰርሑ
Eንቅፋት ይኸውን።
5. ልUል ወጻI ንሕክምና፡ ሓፈሻዊ ፊናንሳዊ ክሳራ ስድራ ቤት ናብ ካልE ተወሳኺ
ጸገማት የምርሕ። ጉድለት መግብን ሕጽረት ዝተፈላለዩ ምንጪ ኣገልግሎትን ከም
ትምህርቲ፡ ሕክምናዊ ኣገልግሎት፡ ምውፋር ቈልU ኣብ ስራሕን ሞትን የስEብ።
6. ብሰንኪ Eዚ ሕማም ዝስEብ ማሕበራዊ ተነጽሎ ናብ ኣድልዎ የምርሕ።
7. ናብ ግጉይ ኣረዳድኣ ዘምርሑ ጽውጽዋያት፣ ሕጽረት ሓበሬታ Eውን ናብ ዝለዓለ
ዝርግሐ ተነጽሎ የምርሕ።
8. ኣብ ኣፍራዪ Eድመ ዘሎ ህዝቢ ይጽሎ። ክሳራ ኣብ Eቶትን ምህርትን ኣብ Eቶም
ኣብ ንጡፍ ጾታዊ ርክብ ዝዋስUን ስባትን የኸትል።
9. ኣሎ ዝብሃል ሃብቲ ኣብ ሕክምናን ምክልኻልን ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ይውEል።
ካልOት ጉዳያት ድማ ይጉሰዩ። ኤች.ኣይ.ቪ ንነብሲ ወከፍ ሰብ Iዩ ዘጥቅE ሃብታም ድኻ፡ ብዙሓት መጻምዲ ዘለዎም ሰባት ወይ Eውን ንፈለማ ግዜOም ጾታዊ
ርክብ ዝፍጽሙ፡ ወዘተ…
ታሪኽ ሕክምና ጸረ Eዚ ቫይረስ፡
ሓደ ካብቶም ዝተመዝገቡ ዓበይቲ ዓወታት ኣንጻር ምልባE Eዚ ዓለም ለኻዊ ሕማም፣
ምምEባል ሕክምናዊ ክንክን Iዩ። ብርግጸ Eዚ ምEባለ Eዚ ዝዓበየ ዓወት Iዩ። ኣብዚ ግዜ
Eዚ ብሚልዮናት ጽቁጸሩ ሰባት ጥEና ረኺቦም ክነብሩ ኣኽIልዎም Iዩ። ዝውሃቡ
ሕክምናዊ ክንክናት ኣንጻር Eዚ ቫይረስ Eኳ Eንተ ተባህሉ ክፍውስዎ ኣይከኣሉን።
ንኤች.ኣይ.ቪ ተሰኪሙ ዝነብር ሰብ ወይ ንኤይድስ ዘለዎ Eድመ ንምንዋሕ ጥራሕ ይሕግዙ።
ናብ Eቶም ኣዝዮም ዝደልይዎ ንምብጻሕ ጸገም ብምህላዉ ግና ክሳራ Iዩ። ዝወሃቡ
ክንክናት ንነዊሕ ግዜ ዝቕጽሉን ሓደ ሓደ ግዜ Eውን መደብ ከተትሕዞም ኣጸጋሚ
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ብምዃኑን ገለ ካብ ጎድናዊ ድኽመታት Iዩ። Eቲ ዝዓበየ ጸገም ናይ Eቶም ነዚ ሕክምናዊ
ክንክን ዝደልዩ ከኣ ክረኽብዎ Eድል ምስኣንን ክብሪ ዋጋን Iዩ።
Eዞም ሕክምናዊ ክንክናት ፈለማ ክምEብሉ ከለዉ፣ Eቲ ፍቓድ ትካላት መድሃኒ Iየን
ሒዘንO። Eዚ ማለት ከኣ ነቲ መድሃኒት ስለ ዝመሃዛ ካልOት ኩባንያታት ነቲ መድሃኒ
ከፍርይO ኣይከኣላን። Eዚ ናይ ፍቓድ ሕጊ ብTRIPS (መሰል ንግዳዊ ዋንነት ምሁራዊ
ምህዞን) ዝፍለጥ ኣህጉራዊ ውEል ዝድገፍ Iዩ። ብምኽንያት ከም ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሕጋዊ
ውEላት መድሃኒት ዘፍርያ ኩባንያታት ንተጠቀምቲ ዝመሰለም ዋጋ ክሽንና፡ ክውስናን
ከኽፍላን ክIለን። ስለ ዝዀነ ኣብ 1990ታት ዋጋ Eዚ ዓይነት ሕክምናዊ ክንክን
US$10,000 ንዓመት ነይሩ።
ጉዳይ ዋጋ Eዞም ሕክምናዊ መድሃኒታት ኣካታEን ዓቢ ንግድ ኰይኑን ምጽንሑ ጥራሕ
ዘይኰነ ምስ ኣህጉራዊ ፖለቲካ Eውን ተኣሳሲሩ Iዩ። ብሓደ ሸነኽ ዝጸንሐ ሞጎተ ግናኸ
ብንጡፋት ተጣበቅቲ ኤይድስ፡ ዘይመንግስታዊ ትካላት፡ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ
ኰይኖም ዝነብሩ ዝምጎታ ዝነበራ ከም መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ፣ ኣህጉራዊ ትካል
ንድግን ነጋዶ Eዚ መሃኒት ዘፍርያ ትካላትን፤ በቲ ሓደ ወገን ከኣ መርገጺ መንግስቲ
ብራዚልን Iዩ።
ብራዚል፡
ኣብ ብራዚል ንፈለማ ኣዎንታዊ ተርEቶ መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ ዝተወስደሉ ኣብ 1980ታትን
Iዩ። ህጹጽ ግብረ መልሲ ኣንጻር Eዚ ሃገራዊ ብድሆ፣ ንኣሽቱ ውድባት ተፈጢረን። ዝዓበየ
ክፋል ሰዓብቲ ሃይማኖት ካቶሊክ ዝጠራነፈ ትEይንቲ ህዝቢ ተኻይዱ። Eቲ ዝተኻየደ
ሰልፊ፣ መንግስቲ ብራዚል ኣብ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዝነበሮ ኣተሓሕዛ ንኸማሓይሽ
ዝጠልብን ጽUቅ መደብት ትምህርታዊ ምንቕቓሕ ንኽካየድ ዝጽውEን Iዩ ነይሩ።
Eቲ መንግስቲ ድማ ዋጋ ከንዶም ኣብ ብሕሳርን ብሚልዮናት ከንዶም ብነጻ ብምዝርጋሕን
ግብረ መልሲ ኣርኣየ። Eዚ ከኣ ኣዎንታዊ ጽልዋ ነይርዎ። ኣብ 1999፡ ምጥቃም ከንዶም
ካብ 4 ሚEታዊት ናብ 48 ደይቡ። ብዝተገብረ ቀጻሊ ጸቕጢ፣ ፕረሲደንት Eታ ሃገር ሓደ
ሕጊ ኣመሓላሊፉ። ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ዝነበሩ ሰባት ብነጻ ክሕከሙ
ማለት Iዩ። Eዚ ዝለዓለ ትEዛዝ ንምትግባር፣ መንግስቲ ብራዚል ኣህጉራዊ ሕጋጋት ጥሒሱ
ሓገዝቲ ዝዀኑ መድሃኒታት ኣብ ምፍራይ በይናዊ ስጉምቲ ወሲደU። ከም ውጽIቱ ከኣ
ኣብ ሓንቲ ኣዝያ ዝተጠቕAት ከተማ፣ ብሰንኪ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዝስEብ ሞት ብ54
ሚEታዊት ጎዲሉ።
ምጥሓስ Eዚ ኣህጉራዊ ሕጊ ብዓበይቲ ትካላት ንግድ ኣይተደገፈን። ኣብቲ ግዜ Eቲ ትካላት
ንግድ ጥርዓነን ናብ ኣህጉራዊ ትካል ንግድን መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካን ኣቕሪበን።
ብራዚል፡ ምፍራይ Eዚ ኣገዳሲ መድሃኒት ደው ከተብል ጠሊበን። ነቲ ክቡር ሕክምናዊ
መድሃኒት ክንክን ንምምEሉ፡ ምርምርን ምፍራዩን ዝግበር ጻEርን ወጻEን ልUል ብምዃኑ ነቲ
ዝስልAO ዋጋ ምኽኑይ ክገብርO ሞጊተን።
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ነዚ ሞጎተ Eዚ ንምምካት ብራዚል ኣብቲ ሰነድ TRIPS ሓደ ቀዳድ ረኺባ። ዋንነት
ብዘይገድስ፡ ሃገራት ኣብ ግዜ ህጽጹ ሓደጋ ሓጋዚ ዝዀነ መድሃኒት ከፍርያ ፍቑድ ምዃኑ
Iዩ።
ብራዚል፡ ካልOት ኣብ ምምEባል ዝርከባ ሃገራት Eውን ካብቲ ዘመዝገበቶ ዓወት ክምሃራ ዓቢ
Eድል ከፊታ Iያ። Eዚ መድሃኒት ንከፍርያ፣ ዘለዋ ዘመናI ምEቡል መሳርሒ ተክኖሎጂን
ኣሰልጠንትን ለጊሳ።
ብራዚል፡ ካልOት ኣብ ምምEባል ዝርከባ ሃገራት Eውን ካብቲ ዘመዝገበቶ ዓወት ክምሃራ ዓቢ
Eድል ከፊታ Iያ። Eዚ መድሃኒት ንከፍርያ፣ ዘለዋ ዘመናI ምEቡል መሳርሒ ተክኖሎጂን
ኣሰልጠንትን ለጊሳ።
ደቡብ ኣፍሪቃ፡
ብመንጽር Eዚ፡ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ክሳብ ክንደይ ነታ ሃገር
የድምያ ወይ Eውን ብኣሻሓት ዝቁጸሩ ነበርቲ ይድሕኑን ክንምልከት ንኽEል። ደቡብ
ኣፍሪቃ ዝሓየለ ትካላት መፍረ መድሃኒት ዘለዋ ሃገር Iያ። ብተወሳኺ፡ ምስ ካልOት ሃገራት
ብምንጽጻር ዝለዓለ ዓመታዊ Eቶትን ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዝሓየለ ቁጠባ ዘለዋን Iያ።
ኣብ ግዜ መሪሕነት ማንዴላ፡ ዝርግሐ ኤች.ኣይ.ቪ 8 ሚEታዊት ነይሩ። ኤምበኪ ኣብ
ስልጣን ምስ መጽA ብዙሕ ለውጢ ኣይተራEየን። ምልባE ንሂሩ። ኣብ 2001፡ ዝርግሐ Eዚ
ሕማም ናብ 20 ሚEታዊት ደይቡ። ነዚ ግብረ መልሲ ንምሃብ ከኣ ኤምበኪ ሓደ ኣካታI
ዝዀነ ስጉምቲ ወሲዱ። ጠንቂ ኤይድስ ኤች.ኣይ.ቪ ኣይኰነን Iሉ ዝምጉት ኣመሪካዊ ሊቅ
ወይ ሳይንቲስት ቆጺሩ። Eዚ ሊቅ ነዚ ዓውዲ ዘይመልክU ኣትሒዝዎ። ኤምበኪ ዝወሰዶ
ስጉምቲ ኣህጉራዊ ሕበረተ ሰብ ኣይተቀበሎን።
ኣብ 2000፡ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ኤይድስ ኣብ ዱርባን ደቡብ ኣሪፍቃ ተኻይዱ። ኣብዚ ግዜ
Eዚ ከኣ Iዩ Eቶም ካብ ኩሉ ክፍላተ ዓለም ዝተኣኻኸቡ 5,000 ሊቃውንቲ ኤች.ኣይ.ቪ
ጠንቂ ኤይድስ ምዃኑ ዝፈረሙሉ ኣዋጅ ዱርባን ተሰኒዱ።
ኣብ 2002፡ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ በቲ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስን ዘይመንግስታዊ
ትካላትን ኣብ ቤት ፍርዲ ዘቕረብዎ ጥርዓን ተረቲU። Eዚ ከኣ ሕክምናዊ ክንክን ከም
ዝሰርሕን ጠቃሚ ምዃኑን ክEመኑ ኣገዲድዎም። መንግስቲ ዝፈለሞ ግብረ መልሲ ከኣ
መደብ ሕክምናዊ ክንክን ንምክልኻል ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ካብ ኣደ ናብ ውላድ
Iዩ። ኩለን ሆስፒታላ ድማ ነጻ ሕክምና ክህባ ጀሚረን።
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