ሕቶን መልስን (ከንዶም)
1. ንምንታይ ከንዶም ንጥቀም፧
ከንዶም ምስ መጻምድኻ ኣብ ትገብሮ ጾታዊ ርክብ፣ ኤች.ኣይ.ቪ ኰነ ካልOት ብጾታዊ ርክብ
ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምክልኻል የኽEል።
2. ብሓቂ ከንዶም ውጺIታዊ ድዩ፧
ግዜU ከይወደቀ ብኣገባብ Eንተ ተጠቂምናሉ Eቲ መልሲ Eወ Iዩ።
3. ዝፍጽሞ ጾታዊ ርክብ ምስ ዘይፈልጦ ሰብ Eንተ ኰይኑ ክልተ ከንዶም ክጥቀም ድዩ ዘለኒ፧
ኣይፋሉን። Eዚ Eሞ ከኣ Eቲ ከንዶም ክቕደድ ይኽEል Iዩ።
4. ከመይ Iለ ምስ መጻምድተይ ብዛEባ ከንዶም ክዛረብ EኽEል፧
ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ንኣሽቱ ሓበሬታታት ክንሰድድ Iና። Eዞም ምልክታት ከኣ ብቀሊሉ ኣብ
ከባቢኻ ዘሎ ከንዶም ምጥቃም ማለት Iዩ። ብዛEባ Eዚ ኣርEስቲ ንምድህሳስ ግና ምስ መጻምድኻ
ምዝርራብ ዝበለጸ Iዩ። ክብድ ይብል ይኸውን። ‘ግና ኣብዚ ዘልናዮ Eዋን ውሑስ ጾታዊ ርክብ
ክህልወካ ዘገድድ Iዩ Iልካ/ኪ ኣይትሓስብን፧’ Iልካ ምሕታት። ወይ ድማ ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ፡
‘ጾታዊ ርክብ ክፍጽም Eንተ ኰይነ ከንዶም ክጥቀም ኣሎኒ’ ኣብ ዝብለ መርገጺ Eንተ ጸኒEካ
መጻምድኻ ክፈልጥ ይኽEል Iዩ። Eዚ ዘይክሰልጥ ይኽEል Iዩ። ንመጻምድና ከነEምኖ ካልE
መንገድታት ሃሰው ክንብል ኣሎና። ‘ከንዶም ምጥቃም ደስ ከም ዘብለኒ ፈሊጥካ ኣሎኻ/ኺ’ ወይ
‘ከንዶም ምጥቃም ዝያዳ ክሕጎስን ክዛነን ይሕግዘኒ Iዩ፡’ ምባል። Eዚ ዳሕረዋይ ኣበሃህላ ከንዶም
ምስ ካልOት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ኤች.ኣይ.ቪን ወይ Eውን ጽንሲ ንምክልኻል
ተባሂሉ ዝውሰድ ምርጫ ክተኣሳሰር ይኽEል Iዩ። Eቲ Eንኮ መከላኸሊ ወሊድ Eዚ ዘመንና
ከንዶም፣ መቆጻጸሪ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ Eውን Iዩ። ሓደ ሰብ ንብጻዩ ብብዙሓትን
ዝተፈላለዩን ሓሳባትን ክቐርቦ ይኽEል Iዩ። ‘Eዞም ሂወቶም ንከውሕሱ ከንዶም ዝጥቀሙ ክሳብ
ክንደይ ይከባበሩን ይፋቀሩን ማለት Iዩ’ ወይ ‘ከንዶም ዝጥቀሙ ደቂ ተባEትዮ ዝሓሸ ጾታዊ
ርክብን ዝነውሐ Eምሪ ዘለዎም Eመስለኒ፡’ ምባል።
5. መጻምደይ Eንተ ዘይኣመነሉኸ፧
Eቲ ዝቀለለ መልሲ፡ ‘ብዝዀነ ከም ዝሓልየልካ/ኪ ምፍላጥ። ከይፈለጥና ሓዴና በዚ ቫይረስ ክልከፍ
ይኽEል Iዩ፡’ ምባል ዝሓሸ Iዩ።
6. መጻምደይ ከንዶም ምጥቃም ጽቡቅ ኣይስምዓንን Eንተ በለኸ፧
መብዛሕትU ግዜ ደቂ ተባEትዮ ዝብልዎ ነገር Eንተ ኣሎ፣ ከንዶም ንባህትOም ዝጻባEን ዘጉድልን
ከም ዝዀነ Iዩ። ስለዚ ከኣ ክጥቀሙ ኣይደልዩን። ብዛEባ Eዚ ኣርEስቲ ኣብ ንዛረበሉ፣ Eዞም ኣብ
ላEሊ ዝጠቀስናዮም ኣገባባት ንመጻምድና ከነውክኣሉ ንኽEል። ንኣብነት፡ ‘ንፋቀር Iና። ግና ሓዴና
ተሰካሚ Eዚ ቫይረስ ዘይምዃኑ ኣይንፈልጥን Iና።’ ከምዚ ምባል Eውን ይከኣል Iዩ፡
‘ከይተጨነቅና ንቁሩን ግዜ ንፈትን።’ ዋላ መጻምድኻ ገና Eንተ ዘይረዓመ፣ ብዛEባ ከንዶም
ዝጥቀሙ ደቂ ተባEትዮ ዝሓሸ ፍትወት ጾታዊ ርክብን Eድመን ከም ዘለዎም ምስማEካ ምክፋል።
ኩሉ Eንድሕር ዘይተኻEለ፣ ሓደ ሰብ ብዘይ ከንዶም ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ክኣቢ ይኽEል Iዩ።
ነቲ ከንዶም ጽቡቅ ኣይኰነን ዝብል ኣረኣEያ ክልውጡ ዝኽEሉ፣ ስምIትካ ዘሐድሱን ዘማEብሉን
ሓደስቲ ዓይነት ከንዶም Eውን ኣለዉ። ኣብ ሓደ ካልIይ ክትወድዮ ትኽEል ተባሂሉ ዝዝረበሉ
ብ‘ፕሮንቶ ከንዶም’ ዝፍለጥ ከንዶም ኣሎ።

