ንምEጣቅ ምስራሕ
ሕቶን መልስን (ጾታ)
1. ዝያዳ ዝጥቅU ደቂ ተባEትዮዶ ወይስ ደቂ ኣንስትዮ፧
ኣብዛ ናይ ሎሚ ዓለም ምስ ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዝነብሩ ብዝሒ ደቂ ተባEትዮን ደቂ
ኣንስትዮም ማEረ Iዩ። ይኹን Eምበር ኣቐድም ኣቢሉ ደቂ ተባEትዮ ዝለዓለ ሚEታዊት ሒዞም
ነይሮም። ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመት፣ ካብ ደቂ ተባEትዮ ንላEሊ ብቀጻሊ ክጥቅዓ ዝጸንሓን ዝልከፋ
ዘለዋን ደቂ ኣንስትዮ Iየን። ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ተሰኪሞም ካብ ዝነብሩ ዓበይቲ ካብ 35 ክሳብ 48
ሚEታዊት ደቂ ኣንስትዮ Iየን። ኣብዚ Eዋን፣ ኣብ ሞንጎ 15ን 24ን ክሊ Eድመ ዝርከባ
መንEሰያት ከኣ 60 ሚEታዊት የካትታ። ካብ ኩሎም ኣብ ሳብ-ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ሕሙማት 59
ሚEታዊት ደቁ ኣንስትዮ Iየን።
2. ኣብ ጾታዊ ርክብ ዝያዳ ጸገም ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ድየን፧
Eው። ብስነ ሂወታዊ ኣዘራርባ፣ ካብ ደቂ ተባEትዮ ብተሰከምቲ Eዚ ቫይረስ ዝዀና መጻምዶም
ክልከፉ፣ ደቂ ኣንስትዮ ብተሰከምቲ Eዚ ቫይረስ ዝዀኑ መጻምደን ክልከፋ ዘሎ ተኽEሎ ዝለዓለ
Iዩ። ምስ ደቂ ተባEትዮ ብምዝማድ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ለማጽን ተነቃፍን ክፋል ኣካላት ስለ
ዘለወንን ተቀበልቲ ብምዃነንን በዚ ቫይረስ ንዝመሓላለፍ ሓደጋ ቅሉዓት Iየን።
3. ብዛEባ ማሕበራዊ ዘይማEርነትከ፧
ማሕበራዊ ዘይማEርነት ካብ ኣርEስቲ ወጻI Eኳ Eንተ መሰለ፣ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ቫይረስ ብቀጻሊ
ንክልከፋ ቀጥታቂ ግደ ኣለዎ። ብሰንኪ ቁጠባውን ባህላውን ጽግEተኛነት ኣብ ደቂ ተባEትዮ፣ ብዛEባ
ጾታዊ ርክብ ክመያየጣ ወይ ክሰማምዓ ኰነ ኣካላተን ክቆጻጸራ ዘለወን ኣማራጺ ድሩት Iዩ። ፍሉይ
ልUኽ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝበሎ፣ Eቶም ቀንድን
ደረኽትን ረቋሒታት ንምልባE Eዚ ሕማም ዝዀኑ ጾታዊ ዘይማEርነትን ውሑስ ጾታዊ ርክብ
ንምፍጻም ክመያየጣ ዘይምኽኣለንን Iዮም።
4. ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደጋ ዘውድቁ ካልOት ረቋሒታትከ ኣለዉዶ፧
ኣለዉ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ምምEባል ዝረከባ ሃገራት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ደምን ሕክምናን
ይደልያ Iየን። Eዚ ተግባር Eዚ ድማ መተሓላለፊ መንገዲ ክኸውን ይኽEል Iዩ።
ኣብዚ Eዋን Eዚ ክስተት Eዚ ውሑድ Iዩ። ደቂ ኣንስትዮ ብኻልE መንገድታትን ሳEቤናቱን
ይጥቃዓ ኣለዋ። ቁጠባዊ ጽግEተኛነት ኣብ ደቂ ተባEትዮ ብዘይ ክEለትን ተመኩሮን ክተርፋን
ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣፍራዪ ሓይሊ ንከይዋስኣን ደሪኽወን Iዩ። በዚ ዝነቀለ ድኽነት ድማ ናብ
ስራሕ ኣመንዝራነት ክኣትዋ ኣገዲድወን Iዩ። መንEሰያት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሰብ ንዋትን ገንዘብን
ዝዀኑ ደቂ ተባEትዮ ክጽግዓን ግዳያት Eዚ ቫይረስ ክዀናን ኣገዲድወን Iዩ።
5. ዓንዲ ሕቆ ስድራ ዝዀና ደቂ ኣንስትዮ ክሓማ ከለዋ Eንታይ የጋጥም፧

ኣዴታት ቀንዲ ኣለይቲ ስድራ Iየን። ብሓፈሽU፣ ባዓል ቤት ምስ ዝሓምም Eቲ ሓላፍነት ናብታ
ኣደ Iዩ ዝወድቅ። Eቶት Eታ ስድራ ይጎድል። Eታ ኣደ ክሳብ ትሓምም ድማ ቈልU ትምህርቲ
ገዲፎም ክሕግዙ ይፍትኑ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ቈልU ይዝኽትሙ። መብዛሕትU ግዜ ነብሶም
ክኣልዩ ይወጹ። ኣብዚ Eዋን፣ ብጠንቂ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዝሰዓበ ሞት ዝዘኽተሙ ልEሊ 14
ሚልዮን ኣለዉ። Eዚ ዘሎ ኣንፈት ንምቅያርን ኣብ ንቡር ንምምላስን ናይ ባህረ ለውጢ ከነርI፣
ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ኣሎና ክንፈልጥን ብዛEባ Eዚ ቫይረስ ንኻልOት ከነምህርን ኣሎና።

