ሕቶን መልስን (ህሉው ኣንፈት)
1. ኣንፈት Eዚ ሕማም ኣብ ኣፍሪቃ ከመይ ይመስል፧
ህሉው ኣሃዛት ብኤች.ኣይ.ቪ ዝተለኽፉ ሰባት ኣብ ኣፍሪቃ ዝለዓለ Iዩ። ይኹን Eምበር ኣብቲ
ዝለዓለ ጥርዙ ምብጽሑ ዝጥቀስ ኣብ ተስዓታት Iዩ። Eዚ ከኣ ምEባለ ምስፍሕፋሕ Eዚ ሕማም ኣብ
ብዙሓት ሃገራት ርግE ምባሉን ኣብ ገለ ሃገራት ከም ባዓል ከንያን ሞዛምቢክን ድማ ምጉዳሉን
ዝሕብር Iዩ። መጠን መልከፍቲ ርግE ምባሉ ግና ምልሓም Eዚ ቫይረስ ኣብቂU ማለት
ኣይኰነን። Eቲ ሓቂ፣ መጠንን ብዝሕን በዚ ቫይረስ ዝልከፉ ሓደስት ሰባት ምስቲ ብዝሒ
ብኤይድስ ዝሞቱ ምምጥጣኑ Iዩ ዝሕብር።
2. ኣብ ካልOት ሃገራት ከመይ ይመስል፧
ብዝለዓለ መጠን Eዚ ቫይረስ ዝስፋሕፋሓሉን ኣብ ኣዝዩ ኣታሓሳሳቢ ኩነታት ዝበጽሓሉን ቦታታት
ኣሎ። Eተን ክልተ ዞባታት ከኣ ምብራቓዊ ኤውሮጳን ብ’ጎልደን ትሪኣንግል’ ዝፍለጥ ደቡባዊ
ምብራቕ ኤስያን Iየን። ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሃገር Eዛ ዓለም ኣሎ። ኣብ ብዙሓት
ሃገራት ግና ትሑት መጠን ዝርገሐ ይረA። Eዚ ግና ገለ ሃገራት ንኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኣጥፊAንO
ማለት ኣይኰነን። ምEባለን ምስፍሕፋሕን ኰነ ብዝሒ ሓደስቲ መልከፍቲ በዚ ሕማማ ንምቅላል
ኣዝየን ዓቲበ ዝሰርሓ ዘለዋ ሃገራት ከኣ ባዓል ሰኔጋል፡ ታይላንድን ብራዚልን Iየን።
3. ብዛEባ ፍወሳኸ፧
ኣብዚ Eውን ንኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዝኸውን ፍወሳ ወይ ክታበት ኣይተረኽበን። ኣብ ዝተፈላለየ
ዓውድታት መጽናEቲ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ኣሎ ዝብሃል Eቑር ዓቅሚ ክታበት ፈተነታት ይካየድ
ኣሎ። ኣቐዲሞም ኣብ ዝተገብሩ ፈተነታት ዓወት ኣይተረኽበን። ኣብዚ Eዋን ዝግበር ፈተነታት
Eውን ውጺታዊ ክኸውን ተስፋ ይንበረሉ Iዩ። ይኹን Eምበር ኣብ ተግባር ክውEል ዓመታት
ክወስድ ይኽEል ይኸውን። ኣብ ዓውዲ ምቕያር ኣንፈት ምልባE ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዝግበር ጻEሪ፣
Eቲ ኣተኩሮ ኣብ ትምህርቲ፡ ምክልኻል፡ ክንክንን ምሕብሓብን Iዩ ዘሎ።
4. ካልOት ነገራትከ፧
ማክሮ-ባይኣሲድ ዝብሃል ቅብኣት ማEቢሉ ኣሎ። ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ክከላኸል ኣብ ርሕሚ
ጓል ኣንስተይቲ ይልከ። Eዚ ንምምሃዝ፣ መጽናEትታትን ምርምራትን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክካየዱ
ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብ ዝመጽE ውሑድ ዓመታት ሓደ ኣብ ጥቅሚ ዝውEል ክመሃዝ ብዙሓት
ዝትስፈዉዎ Iዩ። ብመንጽር ህሉው መከላኻሊ ደቂ ተባEትዮ ዝቆጻረርዎ ከንዶም ክርA ከሎ፣ ኣብ
ሓደ ጠቃሚ ውጽIት ንምብጻሕ ካብ ዝደፋፍU ኩነታት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ባEለን ክቆጻጸራ ስለ
ዘኽEል Iዩ።
5. ነዚ ኹሉ መን ይምውሎ፧
ዓለም ለኻዊ ፋይናንስ ንዓሶ፡ ቲቢን ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስን ፊናንሳዊ ምንጪ ምወላ ኰይኑ ጸኒሑ።
ከምU Eውን ባዓል ‘ቢልን መሊንዳ ገይትስ ተራድO’ ብሕታውያን ትካላት። ሓበርቲ ግምታት ከም
ዘረጋግጽዎ፣Eዚ ሎሚ ዓለምና ተካይዶ ጻEርታት ንምEጋት መልከፍትን ምስፍሕፋሕን Eዚ ቫይረስ
Eኹል ኰይኑ ኣይተረኽበን። ምርምር፡ ምክልኻል፡ ክንክን፡ ምሕብሓብን ምሕጋዝን ኣገደስቲ
Iዮም። ምልባEን ሞትን ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ብኣድማEን ቅጽበታውን መንገዲ ንምግታE ኰነ
ምጉዳል ግና ዓለምና Eቲ ዝጥለብን ዝድለን ዓቅሚ ክትድልብ ኣለዋ።

