ንምEጣቅ ምስራሕ
ሕቶን መልስን (ቁጠባዊ ጽልዋ)
1. ከመይ Iሉ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ቁጠባዊ ጽልዋ ይህልዎ፧
ብምኽንያት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዝሞቱን ዝሓሙን ልUል ብዝሒ ሰባት፣ ዓለምና ዘለዋ ብዝሒ
ርEሰ-ማል ይጎድል ኣሎ። ዓለማዊ ቁጠባ ዝህሰ ዘሎ በቶም ዝሞቱ ጥራሕ ዘይኰነስ በቶም
ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ክሰርሑ ዘይክEሉ ሕሙማት Eውን Iዩ። ብኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዝያዳ
ዝጥቃE ዘሎ ድማ ኣብ ክሊ Eድመ ምፍራይ ዝርከብ Iዩ። ስለዚ Iዩ ከኣ ድርብ ኣሉታዊ
ማህሰይቲ ኣብ ቁጠባ ዘውርድ። ምልባE Eዚ ሕማም ኣቐዲሙ ኣብ መሓውራት ቁጠባ ሓንቲ ሃገር
ኣሉታዊ ማህሰይቲ የውርድ ኣሎ። ምግሃድ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ገና ነቶም ሚልዮናት ዘኽታማት
ብዝለዓለ ኣሉታዊ ጽልውU ከም ዝሃስዮም ይዝረብ Iዩ።
2. ኣብ ገዛናኸ፧
ብሓፈሽU፣ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ልUል ማህሰይቲ ኣብ ቁጠባ የውርድ ኣሎ። ገና Eውን መጠን
ኣታዊ ነብሲ ወከፍ ቤት ኣብ ምንቁልቋል ይርከብ። ኣብ ርEሲ Eዚ፣ ኣባላት Eዛ ስድራ ምስ ዝሓሙ
ዘሎዋ ፊናንሳዊ ዓቅሚ ናብ ሕክምና ይቀንE። መብዛሕትU ግዜ ኣባላት Eታ ስድራ ክኣልይዎምን
ክሕግዝዎምን ኣብ ገዛ ይውEሉ። ብምጉዳል ኣታውን ድሩት ሓገዝን፣ Eታ ስድራ ብሕጽረት
ትሳቀን ኣኻሊ መግቢ ኣይትረክብን። ኣብ ካብ 10 ሚEታዊ ንላEሊ ዝርገሐ Eዚ ሕማም ዘለወን
ሃገራት፣ ብሰንኪ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንውሓት Eምሪ ስባት Eታ ሃገር Eንዳ ኣንቆልቆለ ይኸይድ
ኣሎ።
3. ዘይተማህሩ ጥራሕ ኣይኰኑን ዝጥቅU፧
ኣይፋሉን። ኣብ ዝዀነ ቦታ Eቶም ክIላታትን ምሁራትን ክፋል ሕብረተ ሰብ Eውን
ብኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ይልከፉን ይጥቅUን ኣለዉ። ካልE ምስ Eዚ ዝተኣሳሰር ነገር Eውን ኣሎ።
ክሳራ ክIላታት ሸቃሎ። ምሁራት Eውን ኣይደሓኑን። Eቲ ከፍሪ ዝኽEል ህዝቢ ይጎድል ኣሎ።
Eዚ ኩሉ ተደማሚሩ ድማ ናብቲ ዝተሓተ ደረጃ Eቶት መጻI ይወስደና። በዚ ከይተሓጽረ ኣብ
መላE ሃገራዊ ቁጠባ ኣሉታዊ ሳEቤን የኸትል። ኣብ ላEሊ ከም Eተጠቅሰ፣ ብኣጠቃላሊ Eቲ ኣፍራዪ
ክፋል ሕብረተ ሰብ Iዩ ዝጥቃE። Eዚ ድማ መንግስታት ሓደስቲ መደባት ምምዋልን ምትግባርን
ዘለዎም ዓቅሚ ይጸሉ። ምኽንያቱ Eቲ ኣፍራይን ግብሪ ክኸፍል ዝኽEልን ዓቅሚ ህዝቢ Eንዳ
ተጸንቀቐን ይኸይድ ብምህላዉን Iዩ።
4.

ተስፋ የብልናን ማለት ድዩ፧
Eዚ ኩነታት ብቐንዱ ህጹጽ ግብራዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ዝድርኽ Iዩ። ገለ ከይገበርና ምጽባይ፣
Eቲ ጸገም ይብEስን ተወሳኺ ቁጠባዊ Eንወት ከኸትል Iዩ። ኣብ ግዚU ግብራዊ ስጉምቲ ኣብ
ትምህርቲ፡ መከላኸሊ መደባት፡ ምሕብሓብ፡ ክንክንን ሓገዝን Eንተ ወሲድና ግና ኣንፈት ናህሪ
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ክንገትEን ዝዓነወ ቁጠባ ከነሕውን ንኽEል። ህሉው ሳEቤናት ምልባE
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስን ኣንፈቱን ተስፋ ዘቁርጽ ዘይኰነስ Eንወስዶ ውልቃውን ተግባራውን ስጉምቲ
ካብ ዝዀነ ግዜ ንላEሊ ሕጂ ምዃኑ Iዩ ዘርEየና።

