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1.መEተዊ
1.1 ብዛEባ Eዚ ጸሓፊ
ሎጋን
ሎጋን
2006
ኣብዚ

ኮክራን
መስራትን ቀንዲ ሓላፍን Eዚ መርበባዊ ትካል ንምEጣቅ ምስራሕ Iዩ። ኣብ
ከኣ ኣካያዲ መደብ 2006 ትምህርቲ ኤች.ኣይ.ቪን ኣዋሃሃዲ መምህርን ነይሩ።
Eዋን ኣብ ቪክቶሪያ ካናንዳ ይነብር።

1.2.ንምEጣቅ ምስራሕ
ንምEጣቅ ምስራሕ፡ ዘይመንግስታውን ኣታዊ ንምርካብ ዘይሰርሕን ትካል Iዩ።
መሰረታዊ Eምነቱ ከኣ ኣብ ማEርነት ኩሎም ሰባት ዝተመርኮሰ Iዩ። ብኣረኣEያ Eዚ
ትካል፡ ዘይምEሩይ ዝርግሐ መሰል፡ ትምህርቲ፡ ንዋትን ካሎት ምንጭታት ኣተውትን
ዘይምEሩይ Eድል ንግለ ሰባት ዝፈጥሩ Iዮም። ማሕበራዊ ለውጢ ንምምጻE ሰባት
ምሉE ስልጣን ክህልዎም ማEረ መሰልን ምንጭታት ኣተውትን ክህልዎም ዘተባብE
Iዩ። ከም ግብረ መልሲ፡ ኣብ ክንዲ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ንዝግበሩ ጎስጓሳትን ኣብ
ሓገዝ ዝደልዩን ሰባትን ለውጢ ክገብር ይኽEል Iዩ። ስለዚ ከኣ Eዚ ትካል ማEርነት
ሰባት ይድግፍ። ማEረ Eድልን ዝርግሐ ምንጭታት ኣተውትን ክህሉ ይሰርሕ። Eዚ
ድማ ኣብ ንጥEና ዝምልከት ጉዳይ ለውጢ ንምምጻE Eድል ክህብ ይኽEል።
ትካል ንምEጣቅ ምስራሕ፡ ካብ 1 ሕዳር 2005 ኣትሒዙ ምዝጉብ በርገሳዊ ማሕበር
ኣብ ካናዳ ኰይኑ ብቁጽሪ S-49876 ይፍለጥ። Eዚ ስም ዝተቀበለሉ ቁጽሪ ከኣ
NR1141754 Iዩ።
1.3 ኣገባባትን ስጉምትታትን
• Eዚ ትካል ካልOት ንምEጣቅ ዝተፈላለዩ ኣገባባት የናዲ
• ምEጣቅ ብትምህርቲ
• ምEጣቅ ብፋይናንሳዊ መዳይ
• ምEጣቅ ብማሕበረ ፖለቲካዊ ለውጢ
• ምEጣቅ ብንቅሓት
• ምEጣቅ ብሓገዝን ክንክንን
2.መቀራረቢ ንመምሃራን
Eላማ Eዚ መወከሲ መምሃሪ፣ መምሃራን ንተማሃረOም ብዛEባ ኤች.ኣይ.ቪ/ ኤይድስ
ክምህሩ Eኹል ሓበሬታ ንክህልዎ Iዩ። ኣብ ቀዳማይ ምEራፍ፡ ብዛEባ Eዚ ቫይረስን
ብኸመይ ይመሓላለፍን ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣሎ። ካልኣይን ሳልሳይ ምEራፋት ብዝያዳ
ኣብ ተግባራዊ መደባት ዝዓለሙን ከም መሰረታዊ መምሃሪ መደብ ክጠቅሙን Iዩ
Eቲ ትጽቢት። ኣብነታት ዝተፈላለዩ ኣጋባብት ሰፊሮም ኣለዉ። ይኹን Eምበር ኣብ
ዝተፈላለየ ባህላዊ ኩነታት ክፈላለዩ ግድን Iዩ። ስለዚ ከኣ መምሃራን ምስቲ ሕበረተ
ሰብ ዝቃዶ ኣጋባብ ገይሮም ከቕርብዎ ናቶም ግደ Iዩ። Eላማና ምንጪ ቅኑE
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ሓበሬታ ምዃን Iዩ። ከምU Eውን መምሃራን ብዛEባ ምክልኻል ክምህሩ ከለዉ
ኣየናይ ኣገባብ ይጥቀሙ ንምሕጋዝ። መምሃራን ብዛEባ ኤች.ኣይ.ቪን/ኤይድስን
ንክምህሩ ዝሕግዝ መፍትሒ ከነማልኣሎም። ይኹን Eምበር Eዚ መወከሲ መምሃሪ
Eዚ ሓፈሻዊ Iዩ። መምሃራን፡ Eዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ተጠቂሞም ዘለዎም
ሕቶን ርEይቶን ናብ ኣካያዲ Eዚ ስራሕ ከቕርቡ ነተባብE። Eዚ መወከሲ መምሃሪ
ብዝቀለለን ብሓፈሻዊ ኣገባብ ስለ ዝተዳለወ ሰባት ዝተፈላለያ ሃገራት ክጥቅምሉ
ይኽEሉ Iዮም። Eቲ ዝሰፍሐ ዝርግሐ Eዚ መወከሲ መምሃሪ፣ ኣብ ውሱን ኣገባብ
ኣየትኩርን Iዩ። ይኹን Eምበር Eዚ ዝስEብ ሓበሬታ ንመምሃራንን ተማሃሮን
ኣገዳስን ጠቃምን ክኸውን ተስፋ ንገብር።
ኤች.ኣይ.ቪ ንምክልኻል ዝግበር ምውሃሃድ ጻEሪ ናይ መምሃራን ተራ ጥራሕ
ኣይኮነን። Eንታይ ደኣ ምስፍሕፋሕ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር
ጻOሪ ዞባውያን መምሃራን Eውን ክሕግዙ ይኽEሉ Iዮም ዝብል Eምነት ስለ ዘለና
Iዩ። ብዛEባ Eዚ ሕማም ዝምልከት ንተማሃረOም ሓበሬታ ከስንቁ ይኽEሉ Iዮም።
ነዚ መወከሲ መምሃሪ ዝምልከት ርEይቶን ሕቶን ናብዚ ዝስEብ ኣድራሻ ምልኣኽ
ይከኣል።
Logan Cochrane
4974 La Quinta Pl.
Victoria, British Columbia
V8Y 3G9 Canada
Eዚ ሕትመት Eዚ ብሓገዝ Respect Internatinal ዝብሃል ትካል ስለ ዝተዳለወ፣ ብዛEባ
Eዚ ሕታም ዝህሉ ርEይቶ ወይ ሓበሬታ ብዛEባ ካልOት መደባት ናብ Eዚ ዝስEብ
ኣድራሻ ምልኣኽ ይከኣል።
RESPECT International
935 Warsaw Avenue
Winnipeg, Manitoba
R3M1B9 Canada
2.1. ኤች.ኣይ.ቪን ኤይድስን
ኤች.ኣይ.ቪ ኣሕጽሮተ ቃል Eቲ ብHuman Immunodeficiency Virus ዝፍለጥ ህዋስ
Iዩ። ብዙሓት ዓይነት ህዋሳት ዝተፈላለዩ ሕማማት የስEቡ። Eዚ ህዋስ Eዚ ግና
ብፍላይ ነቲ ስርዓተ ምክልኻል ሕማማት ሰብነት Iዩ ዘጥቅE። ሓደ ህዋስ ንሰብ
ክለኽፎ Eንተ ኰይኑ ናይ ግድን ምስቲ ተኣፋፊ ዋህዮ ምትንካፍ ክህሉ ኣለዎ።
ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ስርAተ ሰብነት ክኣቱ ኣለዎ። ብምትንኻፍ ቆርበት ግና ንሰባት
ኣይለክፍን Iዩ። ኤች.ኣይ.ቪ ቅደ-ጥብቆ ወይ ድሒሩ ዝስEብ ኣካል ሓደ ክፋል
Eቶም ብለንቲቫይረስስ ዝፍለጡ ጉጅለ Iዩ (Fan et al.: 2004) ተወከስ። ኣዝዩ
ደቂቕ ስለ ዝዀነ ብዘይ ሓገዝ መጉሉሒ ዝረA ህዋስ ኣይኰነን።
Eዚ ቫይረስ Eዚ ንገለ ክፋል ስርዓተ ምክልኻል ሕማማት ሰብነት የጥቅE። Eዚ
መስርሕ ስርዓተ ምክልኻል ሰብነት ብሕማማት ከይንጥቃE ዝከላኸል Iዩ። ሓደ ሰብ፡
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Eዚ ስርዓተ ምክልኻል ውሽጣዊ ኣካላት ሰብነት ፈለማ ዝግበር ጥራሕ Iሉ ክሓስብ
ይኽEል። ስርዓተ ምክልኻል ግና ብኣዝዮም ደቀቕቲ ዋህዮታት ዝተሰርAን ኣብ
ፈሰስቲ ኣካላት ዝህሉን Iዩ። ደም ብመንገዲ መሰራጨዊ መትኒታት ናብ ምሉE
ኣካላትና ይበጽሕ። በዚ ኣቢሉ ከኣ ኣገዳሲ ኣየርን መኣዛታት መግብን ናብ ካላትን
ይበጽሕ። ደም፡ ካልOት ኣገደስቲ ነገራት ከም ሕማማት ዝከላኸሉን ዝተሃሰየ ዝጽግኑን
Eውን የበጻጽሕ Iዩ።
ኣካላት ሰብ ብኽቁጸሩ ዘይክEሉ ንኣሽቱ ዋህዮታት ዝተደኮኑ Iዮም። Eዞም
ብመጉልሒ ጥራሕ ከርኣዩ ዝኽEሉ ዋህዮታት ካብ ሰባት ናብ ሰባት ክመሓላለፍሉ
ዝኽEሉ ብዙሕ መንገድታት ኣሎ። ገሊOም ከኣ ሕማም ከስEቡ ይኽEሉ። ኤች.ኣይ.ቪ
ብማይክሮስኮት ጥራሕ ክርA ዝኽEል ብኣሻሓት ዝቁጸሩ ኣዝዮም ደቀቕቲ ክንዲ ፍረ
Eኽሊ ዝኾኑ ህዋሳት ዝቆመ Iዩ። ካብ ኣካላት ሰብ ወጻI ንካልIታት ብሂወት
ክጸንሕ ዘይክEል ድኹም ህዋስ Iዩ (Eግረ ጽሑፍ 14 ተወከስ)። ካብ ሰብነት ወጻI
Eምሪ ስለ ዘየብሉ፣ ምስዓል፡ ምሓዝ፡ Eንጥሸው ምባል ወይ ምስዓም ኤች.ኣይ.ቪ
ከመሓላልፉ ኣይክEሉን። ጣንጡ Eውን ኤች.ኣይ.ቪ ከተመሓላልፍ ኣይትኽEል Iያ።
ድሒሩ ክሳብ ዝግለጽ፣ Eቲ ቀንዲ መማሓላለፊ መንገዲ ኤች.ኣይ.ቪ ጾታዊ ርክብ
Iዩ።
ኤች.ኣይ.ቪ ቀታሊ ረክሲ Iዩ። ቀንዲ ብጾታዊ ርክብ ይመሓላለፍ። ብጾታዊ ርክን
ስለ ዝመሓላለፍ ድማ ምስ Eቶም ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ይምደብ።
ንፈለማ ግዜ ኣካላት ኣብ ዝተለኽፈሉ፣ ንሓጺር Eዋን ምልክት ጉንፋE ሰዓል ክኽሰት
ይኽEል። ድሕሪU Eቲ ሰብ ተሰካሚ ኤች.ኣይ.ቪ ምዃኑ ዘርI ምልክት
ዘይክህልዎም ይኽEል Iዩ። ብዘይ ገለ ምልክት ንነዊሕ ግዜ ተሰቲሩ ክጸንሕ ይኽEል
Iዩ። Eዚ ምልክታት Eዚ ዘየርI ሰብ ኣሲምፕቶማቲ ይብሃል።
ኤይድስ ውጽIት መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ Iዩ። ንውሽጣዊ ስርዓተ
ምክልኻል ሕማማት ሰብነት የዳኽምን ከም ዘይሰርሕ ይገብርን። Eዚ ስርዓተ
ምክልኻል ኣብ ዝዳኸመሉ፣ ኣካላት ሰብ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ቅሉE ይኸውን። Eዚ
ቫይረስ ንዝተወሰነ ክፋል የጥቅE። ብፍላይ ነቶም ብCD-4 ዝፍለጡ ዋህዮታት። TCells ወይ T-ልይምፎሳይትስ ዝብሃሉ ዋህዮታት ካብ ስርሖም ስለ ዝጎናደቡ ውሽጣዊ
ስርዓተ ምክልኻል ሕማማት ብግቡE ኣይሰርሕን።
2.1.1.ተወሳኺ ብዛEባ T-Cells
ንደግኣዊ ተጻብO ዝከላኸሉ ኣብ ሰብነት ሰብ ዝርከቡን ብማይክረስኮፒ ዝፍለጡ
ዋህዮታት ሊምፎሳይተስ ይብሃሉ። ሊምፎሳይተስ ዝከላኸልዎም ነገራት ከም ቫይረስ
ዝኣመሰሉ ከኣ ኣንቲጀንስ ይብሃሉ። ክልተ ዓይነት ሊምፎሳይተስ ኣለዉ። Bሊምፎሳይተስን T-ልምፎሳይት ይብሃሉ። ግና በዚ ቫይረስ ዝጥቅU T-ልምፎሳይተስ
ወይ T-cell Iዮም። ምትEትታው ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ሰብነት ሰብ ማለት ከኣ ነቶም
ንስርዓተ ምክልኻል ሕማማት ዝሃንጹ ብCD4 ዝፍለጡ ዋህዮታት ምጥቃE ማለት
Iዩ። Eዚ ቫይረስ፡ CD-4 ሞለኩል ዘለዎም ክልተ ዋህዮታት ወይ T-cells ብሓንሳብ
ይጭፍልቆም።
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Eቲ ዝተዳኸመ ስርዓተ ምክልኻል ሕማማት ሰብነት ዓቅሚ ስለ ዝስEን ድማ Eዚ
ቫይረስ ነቶም ብT-cells ዝፍለጡ ዋህዮታት ይጨፋልቆም፤ Eቲ ዝተለኽፈ ሰብ ከኣ
Eዞም ክልውዎ ዝግባE ዋህዮታት ይሓጽሮ። መብዛሕትU ግዜ ሰዓል መሰል
ምልክታት የርI። ኤች.ኣይ.ቪ ቀስ Eንዳ በለ ነዞም ዋህዮታት ይቀትሎም። ሰብነት
ክህልዎ ዝግባE ዝዓነዉ ዋህዮታት መተካEታ ይስEን። ክሊኒካል ኤይድስ ዝብሃል፡
ሓደ ሰብ ክህልዎ ዝግባ CD4+ T-cells ብ200/mm3 ምስ ዝወርድ Iዩ። ኣብ Eዚ
ጥርዚ ኣዚ Eንድሕር በጺሑ ሰብነት ንዝዀነ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቅሚ
ኣይህልዎን። ንኣብነት ከም ቲቢ ዝኣመሰሉ ሕማማት።
Eዞም ብT-cells ዝፍለጡ ዋህዮታት ንሰብነት ዝሃንጽ ኣድላዪ ዝኾነ ሳብስታንስ ወይ
ፕሮቲን ዝሰርሑ ኰይኖም ንተጻባEቲ Eውን ዝከላኸሉ Iዮም። ሊምፍስይትስ ብደም
ኣቢሎም ናብ መላE ኣካላት ሰብነት ይንቀሳቀሱ። ኤች.ኣይ.ቪን ስርዓተ ምክልኻል
ሕማማትን ክሳብ Eቲ ዝተለኽፈ ሰብ ተዳኺሙ ብዝተፈላለዩ ሕማማት ዝጥቃE
ብማEረ ማEረ Eንዳ ተቆራቆሱ ይሰርሑ። ተሰካሚ ኤች.ኣይ.ቪ ዝዀነ ሰብ ዋላ Eኳ
Eንተ ዘይሓመመን ጉሉሕ ምልክታት Eንተ ዘየርኣየን ተሰካሚ Iዩ ዝቁጸር። ሓንሳብ
ናብ ሕማም Eንተ ደኣ ተቃሊU፣ Eቲ ዝተዳኸመ ስርዓተ ምክልኻል ሕማማት ነዚ
ቫይረስ ክምክቶ ኣይክEልን Iዩ። Eዚ ተሰካሚ ከኣ ኤይድስ የማEብል።
2.2 ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ
ኤች.ኣይ.ቪ ብጾታዊ ርክብ ይመሓላለፍ። ወይ Eውን ብቀሊሉ ክንቀፉ ዝኽEሉ
ዋህዮታት ምስ ፈሰስቲ ተሰካሚ Eዚ ቫይረስ ዝኾኑ ሰብነት ክተናኸፍ ከሎ
ይመሓላለፍ። Eቲ ዝለዓለ መጠን ሚEታዊ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ብጾታዊ ርክን
Iዩ። ደጊምካ ስሪንጋ ምጥቃም፣ ብቀጥታዊ መንገዲ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ከምU
Eውን ኣብ ግዜ ሕማም ዝውሃብ ደም ከመሓላልፉ ዝኽEሉ መንገድታት Iዮም።
ብገምጋም ዓለማዊ ባንኪ፣ ሰለስተ ርብI ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ብጾታዊ ርክን
Iዩ። መብዛሕትU ድማ ብኣብ መንጎ ክልተ ዝተፈላለዩ ጾታታት ዝግበር ወሲባዊ
ርክብ (ኣንስታይን ተባEታይን)። ሓንሳብ ናብ ኤች.ኣይ.ቪ ተቃሊEካ መልከፍቲ
የጋጥመካ ማለት ኣይኰነን። ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ግዜ Eንድሕር ተቃሊEካ ግና
ክመሓላለፈካ ወይ ከተመሓላልፍ ግድን Iዩ።
Eቲ ቀንዲ መንገዲ መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ፣ ሰባት ጾታዊ ርክብ ኣብ ዝፍጽምሉ
ፈሰስቲ ኣካላት ክለዋወጡ ከለዉ Iዩ። ብጾታዊ ርክብ ክመሓላለፍ ዝለዓለ Eድል
ዝህብዎ ገለ ረቋሒታት Eውን ኣለዉ። ህልውና ካልOት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ
ሕማማት ሓደ ኣብነት Iዩ። Eዚ ተደራቢ ጠንቂ ምዃኑ ብሰፊሑ ዝብሃል Iዩ።
ምኽንያቱ ኤች.ኣይ.ቪ ንክመሓላለፍ ዘለዎ ተኽEሎ ክብ ስለ ዘብል። ሓደ ሰብ
ብኤች.ኣይ.ቪ ንክልከፍ ምስ ካልE ተሰካሚ Eዚ ቫይረስ ዝዀነ ሰብ ምትንኻፍ ምስ
ዝህሉ Iዩ። ክሓልፎ ዝኽEል ከኣ ብምትንኻፍ ደም ወይ ዘርI ወዲ ተባEታይ
ዝኣመሰሉ ፈሰስቲ ኣካላት ኣቢሉ Iዩ።
ሰባት ብሕክምና ወይ ካብ ሕክምና ወጻI Eውን በዚ ቫይረስ ክልከፉ ይኽEሉ
Iዮም። ዘይመኸነ መውግI መርፍE ደጊምካ ብምጥቃም ናብቲ ካልኣይ ተጠቃሚ
መርፍE ክመሓላለፍ ይኽEል። ኤች.ኣይ.ቪ፡ ኣብ ሕክምና ዝመሓላለፈሉ መጠን
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ውሑድ Iዩ። ክሳብ 5 ሚEታዊት። ካብ ሕክምና ወጻI ዝግበር ምጥቃምን
ምምቕራሕን መውግI መርፍE ዝለዓለ መጠን ምምሕልላፍ Eዚ ቫይረስ ከም ዘስEብ
ይጥቀስ (Eግረ ጽሑፍ 17 ተወከስ)። ሰራሕተኛታት ሕክምና፣ መርፍE ሓደ ተሰካሚ
Eዚ ቫይረስ ዝዀነ ሰብ ብኣጋጣሚ ገጭ ኣቢልዎም ክልከፉ ዘሎ ተኽEሎ ውሑድ
Iዩ። ክኸውን ዝኽEል፡ ሓንቲ መሳርሒ ተሰካሚ Eዚ ቫይረስ ዝዀነ ሰብ
ዝተጠቅመላ Eንተ ደኣ ብኣጋጣሚ ምስ ደም ወይ ካልOት ፈሰስቲ ኣካላት ሰብነት
ምትንኻፍ Eንተ ደኣ ኣስIባ Iዩ።
ካልE ልሙድ ዘይኮነ መመሓላለፊ መንገዲ ኣብ ግዜ ወሊድን ምጥባውን ካብ ኣደ
ናብ ውላድ ክመሓላለፍ ከሎ Iዩ። ዋላ Eኳ Eሸላት ክውለዱን ክጠቡን ከለዉ ብዝህሉ
ምትንኻፍ ደምን ምጥባውን ክልከፉ ዝኽEሉ Eንተ ኮኑ፣ ኣዝዩ ሓደገኛ ዘይኮነን
ትሑት መጠን መመሓላለፊ መንገዲ Iዩ። ብመጽናEትታት ከም Eተረኽበ፣ ኣብ ገለ
ከባቢታት፡ 9 ሚEታዊት ህጻናት ካብ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ዝዀና ኣዴታቶም ኣብ
ግዜ ምጥባው ከም ዝልከፉ Iዩ (Alcom, K. Georgeson, J., 2004)። በዚ መንገዲ
ዝመሓላለፍ ኤች.ኣይ.ቪ፣ Eታ ኣደ ተሰካሚት Eንተ ደኣ ኰይና Iዩ። ምስቲ
ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ መጠን ክመዛዘን ከሎ Eቲ ዝወሓደ ሚEታዊት Iዩ።
ይኹን Eምበር Eሽሽ ክብሃል ዘለዎ ጉዳይ ኣይኰነን። Eቲ ምኽንያት ከኣ ብኣባሻሓት
ዝቁጸሩ ህጻናት ክጸሉ ስለ ዝኽEል። ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኣደ ናብ ህጻን፣
ቀጥታዊ ምምሕልላፍ Eውን ይብሃል Iዩ፡ ኣብ ግዜ ጽንሲ ብዝወሃብ ጸረ Eዚ ቫይረስ
ዝዀነ መድሃኒት ድማ ክግታE ይኽEል Iዩ። ብሕክምናዊ ክንክን፡ Eዚ ቀጥታዊ
ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ተሰካሚት ኣደ ናብ ህጻን ክጎድል ከም ዝኽEል
ዝተረጋገጸ Iዩ። Eዞም ንምክልኻሉ ዝሕግዙ መድሃኒታት ተጠቒምካ ህጻናት
ተሰከምቲ Eዚ ቫይረስ ኰይኖም ከይውለዱ ሓጋዚ ምዃኑ ይEመን (Eግረ ጽሑፍ 19
ተወከስ)። ግቡE ሕክምናዊ ክንክን Eንተ ዘይተገይሩ፣ ካብ ተሰካሚት ቫይረስ
ዝዀነት ኣደ ዝተወልደ ህጻን ንክልከፍ ዘሎ Eድል 40 ሚEታዊት Iዩ (Eግረ ጽሑፍ
14 ተወከስ)። ነብሰ ጾር ኣዴታት መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ ክገብራ ኣገዳሲ Iዩ። Eቲ
ምኽንያት ከኣ ከይፈለጣ Eውን ናብ ህጻናተን ከመሓላልፋ ይኽEላ Iየን። ሓንቲ ኣደ
ጥንቃቀ ክትገብር፣ ወለንታዊ መርመራን ሕክምናዊ ክንክንን Eንተ ገይራ ህጻን
ቫይረስ ተሰኪሙ ንኽይውለድ ዘሎ Eድል ክብ ዝበለ Iዩ።
2.2.1 ኣብ ግዜ ሕክምናዊ ክንክናት፡
ዝዀነ ምውጋE መርፍE ዘለዎ ሕክምናዊ ክንክን ኣብ ዝካየደሉ Eዞም ዝስEቡ ነገራት
ንሓኪም ምሕታት።
• መውግI መርፍE መኺኑ ዲዩ፧
• ተሰካሚ ኤች.ኣይ.ቪ ዝዀነ ሕሙም ክትኣሊ Eንተ ደኣ ጸኒሕካ ዘይተተንከፈ
ወይ ዝመኸነ መርፍEዶ ክትጥቀም ትኽEል Iኻ፧
ምልቃሕ ደም ዝጠልብ ሕክምናዊ ክንክን Eንተ ደኣ ኰይኑ Eውን Eዞም ዝስEቡ
ንሓኪም ምሕታት።
• Eዚ ሆስፒታል ንዝተለገሰ ደም ካብ ኤች.ኣይ.ቪ ነጻ ምዃኑ ምጽራይ ይገብር
ዲዩ፧
• ብፍላይ Eዛ ተዳልያ ዘላ ትልገስ ደም ብመስርሕ ምጽራይ ኤች.ኣይ.ቪ
ዝሓለፈት ዲያ፧
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ብዝተኻEለ መጠን ትሕት ምባል ግሩም Iዩ። ተገልጋሊ፡ ካብቲ ዝኣልዮ ሓኪም
ንላEሊ ፈላጥ ኰይኑ ክቐርብን ዓቅሊ ዝጎደሎ ጠባይ ከርEን ከሎ Eቲ ሓኪም ደስ
ዘይክብሎ ይኽEል Iዩ። ብሓፈሽU፡ ሓካይም ንሕሙማቶም ክሕግዙን ክከናኸኑን
Iዮም ዝደልዩ። ይኹን Eምበር ከም EዚOም ዝኣመሰሉ ቅድመ ጥንቃቐታት
ኤች.ኣይ.ቪ ብሸለልትነት ከይመሓላለፍ ይከላኸሉ Iዮም።
ክሳብ Eዚ Eዋን ንኤች.ኣይ.ቪ ዝኸውን ፍወሳ ወይ ክታበት ኣይተረኽበን። ክገትEዎ
ዝኽEሉ ነገራት ኣብ ዝሓጸረ መጻI ይርከቡ ዝብሃል ተስፋ Eውን የለን። ኣብዚ Eዋን
ዘሎ Eቲ ዝዓበየ ተስፋ ጸረ Eዚ ቫይረስ ዝውሃብ መድሃኒት ክንክንን ምክልኻልን
Iዩ። ሰባት ኣብ ባህርያት ለውጢ ከርEዩ ምጽዓር ሓደ ክፋል ምክልኻል ኰይኑ
ውሑስ ምርጫ ክህሉ ዘደንፍE Eውን Iዩ። Eዞም ኣማራጺታት Eዚኣቶም ኣብቲ
ስIቡ ዝቐርብ ጽሑፍ ምክልኻል ክግለጹ Iዮም።
2.3.ኣመጻጽኣ ኤች.ኣይ.ቪ
ኤች.ኣይ.ቪ ብትኽክል ኣበይን መኣስን ተፈጢሩ ፍሉጥ ኣይኰነን። ብዙሓት
ዝግምትዎ Eንተ ኣሎ Eዚ ቫይረስ ካብ Eንስሳ ከም Eተመሓላለፈ Iዩ። መካነ
Eንስሳዊ ሕማም ተባሂሉ Eውን ይፍለጥ Iዩ። ብግምታት ገለ መጽናEትታት፣
ኤች.ኣይ.ቪ-1 ካብ ቺምፓንዚ ማEከላይ ኣፍሪቃ ናብ ዘርI ሰባት ተመሓላሊፉ
ክኸውን ከም ዝኽEል Iዩ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ ዝርከብ ትካል ሃገራዊ
ካንሰር (National Cancer Institute) ዝዓዪ ዶክተር ጋሎ Iዩ ኣብ 1983 ነዚ ቫይረስ
ረኺብዎ። ኣብቲ ዝተረኽበሉ ግዜ፣ ማሕበረ ሰብ ተመራመርቲ ኣብ ማEከል ክርክር
Iዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ማEረ ማEረ Eቲ ኣቀዲሙ ዝተረኽበ ውጽIት መጽናEቲ፣
ዶክተር ሞንታኒየር Eውን ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ካልE መጽናEቲ የጠናቅቅ ነይሩ። ድሕር
ሓያለ ክትE ከኣ ኤች.ኣይ.ቪ ብኽልተ መልክE ክርከብ ከም ዝኽEል ተወሲኑ።
ኤች.ኣይ.ቪ-1 ድማ Eቲ ቀዛፊ ክፋሉ ምዃኑ ተዘጊቡ።
ኣብ መወዳEታ 1970ታት፣ ንሓካይምን ማEከል ምኽልኻል ሕማማትን ኣመሪካ
(Center for Disease Control in America, CDC) ግልጺ ዝዀነ ነገር Eንተ ነይሩ
ሓደ ሓዲሽ ሕማም ኣብ ኣህዛቦም ይመሓላለፍ ምንባሩን Iዩ። ብዙሓት ሕሙማት
ብኣቀዲሙ ተራEዩ ዘይፈልጥ ሕማማት ክልከፉ ከለዉ ሓደ ኣስጋI ነገር ይኽሰት
ምንባሩ ግልጺ ኰይኑ። ንፈለማ ግዜ Eዚ ቫይረስ ዝተመርመረሉ ኣብ ሕቡራት
ሃገራት ኣመሪካ Iዩ። ይኹን Eምበር ምስ ካልOት ሃገራት ዓለም ብምውድዳር ኣብታ
ሃገር ዝነበረ መልከፍቲ ውሑድ ነይሩ።
መጠን ዝርግሐ ኤች.ኣይ.ቪ ብተዓጻጻፊ ስለ ዝዓቢ ቅልጡፍ Iዩ። ኣብ ውልቃዊ
ርክባት፡ ምዝማድን ምትEስሳር ሰባት ቀልጢፉ ይሰራጮ። ኤች.ኣይ.ቪ ከም ሕማማት
ፌራን ሸሮኽን ብማይ ወይ መግቢ ዘይመሓላለፍ ምዃኑ ኣቀዲሙ ተፈሊጡ Iዩ።
ብEንስሳ ወይ ደቀቕቲ ለመምታ ምድሪ ወይ ድማ ከም ኣብ ዓሶ ብጣንጡ ንሰባት
ኣይለክፍን Iዩ። ከም ቲቢ Eውን ብኣየር ኣይመሓላለፍን። ብምትንኻፍ ኣካላት
Eውን ንሰባት ኣይለክፍን (Eግረ ጽሑፍ 14 ተወከስ)። ኤች.ኣይ.ቪ ክመሓላለፍ
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ምልውዋጥ ፈሰስቲ ውሽጣዊ ኣካላዊ ክፍሉ ኣለዎ። ሓደ ሰብ ክልከፍ Eንተ ኰይኑ
ብደም ወይ ዘርI ወዲ ተባEታይ ዝኣመሰሉ ፈሰስቲ ጥራሕ Iዩ።
ድሕር Eስራ ዓመት ካብ ዝፍለጥ፣ ኤች.ኣይ.ቪ ገና ብዝሰፍሐ መልክU ንደቂ ሰባት
ይለክፍ ኣሎ። ኣብ 2004፡ ልEሊ 45 ሚልዮን ሰባት ተሰከምቲ Eዚ ቫይረስ
ኰይኖም። ዓለም ለኻዊ ሕማም Eኳ Eንተ ኾነ፣ ብዘይመጣጠን ደረጃ ንድኻታት
ሃገራት ዓለምና የጥቅE ኣሎ። ንግድ ጾታዊ ርክብ፣ ዓለም ለኻዊ ዝግበር መገሻታትን
ዘይቅጥዓዊ ኣጠቃቅማ ሓሽሽን ተደማሚሩ ብብዙሕ ሚሊዮናት ዝቁጸሩ ኣህዛብ
ድኻታት ሃገራት ግዳያት Eዚ ቫይረስ ኰይኖም Iዮም። ሕክምናን ፍወሳን ንምርካብ
ሓያለ ስራሕን ገንዘብን ፈሲሱ። ይኹን Eምበር ኣብ ቀረባ መጻI ፈውሱ ንኽርከብ
ተስፋ ተንብረሉ ኣይኰነን። ኣብ ክንድU፡ ኣብዚ Eዋን ብቀዳምነት ክግበር ዘለዎ
Eምበኣር ሓደስቲ መልከፍት ክንከላኸል ምፍታን Iዩ። Eዚ ጻEሪ Eዚ ድማ ተርEዮ
ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ መጻI ወለዶ ካብዚ ሎሚ ንEዘቦ ዘለና ብኣድማI ንክውሕድ
ዝገብር Iዩ።
Eዚ መወከሲ መምሃሪ ንመምሃራን Iዩ ተዳልዩ። መምሃራን ኣካል Eቲ ተራ ህዝቢ
ስለ ዝዀኑ ብሕብረተ ሰብ ቅቡላትን Eሙናት Iዮም። ምንጪ ሓበሬታ ክኾኑን
ንመጻI ወለዶታት ክጸልዉን ከኣ ፍሉይ Eድል ኣለዎም። Eዚ መወከሲ መምሃሪ
ምንጪ ሓበሬታ ኰይኑ ከገልግል Eላማና Iዩ። ከምU Eውን ብዛEባ ኤች.ኣይ.ቪ
ንምምሃር ንጥቀመሎም ኣገባባት ንምርዳE ሓጋዚ ክኸውን Iዩ። ብU ኣቢልካ ድማ
ተማሃሮ በዚ ቀዛፊ ቫይረስ ከይልከፉ ንምክልኻል ሓጋዚ ክኸውን ተስፋ ንገብር።
3.ምክልኻል
Eዚ ዝስEብ ክፋላት ኣብ ዝተፈላለዩ ንምክልኻል ዝሕግዙ መንገድታት ወይ
ንጥፈታት ከተኩር Iዩ። ግና ኣብዚ ዝስEብ ዝርዝር ዝተሓጽረ ኣይኰነን። Eቶም
ኣገደስቲ ኣገባባት ምክልኻል ብሕጸር ዝበለ ዝርዝር ቀሪቦም ኣለዉ። Eዚ መግለጺታት
Eዚ ግና ምሉE ማለት ኣይኰነን። ነዞም ዝስEቡ ኣገባባት ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ
ብመርበብ ኣቢልካ ደብዳበ ክልኣኽ ይከኣል Iዩ። ኣፍልጦ ሰባት ኣብ ሕክናዊ
ቃላትን ትርጉሞምን ስለ ዝፈላለ ጥቅልል ብዝበለ ኣገባብ ቀሪቡ ኣሎ። ገና ተወሳኺ
ሓበሬታ ኣገዳሲ Iዩ። ግብራዊ ኣመሃህራ Eዞም ዝስEቡ ኣርEስታት ከጠቃልል
ኣለዎ። ምኽንያቱ ሓንቲ ኣገባብ ምክልኻል ሓንቲ መንገዲ ምክልኻል ጥራሕ Iያ
ንተማሃሮ ተፍልጦም። መምሃራን ብዙሕ ኣገባብ ምልክኻል ንተማሃሮOም ክምህሩ
Eሞ ተማሃሮ ንዝዀነ ክገጥሞም ዝኽEል ጸገም ክገጥሙ Eቲ ዝዓበየ ተስፋ Iዩ። ገለ
ኣርEስታት ኣብ ጾታዊ ርክብ ስለ ዘተኩሩ፣ መምሃራን ብዝቀለል ኣገባብ ከረድUን
ብሕብረተ ሰብ ቅቡል ዝዀነ ቃላት ተጠቂሞም ነቲ ኣርEስቲ ክምህሩን ተደላዪ Iዩ።
3.1 ወለንታዊ መርመራን ምኽርን (VCT)
ቪሲቲ (VCT) ኣሕጽሮተ ቃል ወለንታዊ መርመራን ምኽርን Iዩ (Voluntary
Testing and Counselling)። Eዚ ኣገባብ፡ ሰባት ተለኺፎምዶ ኣይተለኽፉን
ክፈልጡን መብዛሕትU ግዜ ድማ ብዛEባ Eዚ ሕማምን ሳEቤናቱን ክፈልጡ መንገዲ
ዝኸፍት Iዩ። Eዚ
መደብ
ወለንታዊ
መርመራን
ምኽርን
ንምክልኻል
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ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዘድሊ ንቕሓት ክብ ኣብ ምባልን ግጉይ ባህላዊ ርድIት Eዚ
ሕማም ንምEላይ ዝሕግዝ Iዩ። ከምዚ ዓይነት ወለንታዊ መስርሕ፣ ብፍላይ
ትምህርቲ ኣብ ዘለዎ ከባቢ ኣዝዩ ወጽIታዊ Iዩ። ኣብ ሓደ Eላማ ዘተኰረ
ኣይኰነን። መሰረት ትምህርቲ ወለንታዊ መደብ መርመራ ኣብ ዘየብሉ ቦታ Eውን
ውጽIት ኣለዎ። ንኣብነት፡ 90 ሚEታዊት ነብሰ ጾራት ኣዴታት ምEራብዊ ኣፍሪቃ
ነዚ መደብ ዝቅበላ Iየን (Eግረ ጽሑፍ 4 ተወከስ)። ስለዚ ምጥቃም Eዚ መደብ፣
ሰባት ብዛEባ ኤች.ኣይ.ቪ ኣፍልጦ ክህልዎም ጥራሕ ዘይኮነስ ግቡE ቅድመ ምድላው
ጌርካ ቀጥታዊ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ንምክልኻል ዘኽEል
Iዩ።
መደብ ወለንታዊ መርመራን ምኽርን (VCT)፣ ኣብ ግዜ ምኽሪ ሓበሬታ ብምልውዋጥ
ኣፍልጦ ኤች.ኣይ.ቪ ክብ ዘብልን ዝተለኽፉ ሰባት ንኽቅበልዎን ተነጽሎ ንምEላይን
ዘAውት መደብ Iዩ። ማEከላት ወለንታዊ መርመራን ምኽርን ብዝተሓተ ዋጋ
ቅልጡፍ ውጽIት ንምርካብ ዝሕግዙን ብዝሒ ዘይሳተፉ ወይ ውጽIቶም ዘይከታተሉ
ሰባት ኣብ ምንካይ ዓቢ ተራ ክጻወቱ ዝኽEሉ Iዮም (Eግረ ጽሑፍ 16 ተወከስ)።
ተሳተፍቲ ውጽIት መርመራ ንኽርድOም መብዛሕትU ግዜ ዝካየዱ መርመራታት
ብሓገዝን ሓበሬታን ዝተሰነዩ Iዮም። ኣብ ቀረባ Eዋን ኣህጉራዊ ውድብ ጥEና
ንምክልኻልን ክንክንን ዝሕግዝ ሓዲሽ ኣገባብ ኣንቂሉ። Eዘን ማEከላት ኣፍልጦ
ሰባት ብዛEባ ኩነታቶም ኣብ ኤች.ኣይ.ቪ ክብ ንምባልን መወከሲ ክዀና ዝሕግዝ Iዩ
(Eግረ ጽሑፍ 18 ተወከስ)። ኣብዘን ማEከላት ወለንታዊ መርመራ ኬድካ
ብምግልጋል፣ ቀጥታዊ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ንምክልኻል፣ መጻምድኻ
ንምድሓን፣ ኣብ መጻI ከጋጥም ዝኽEል ሓደጋ መልከፍቲ ንምንካይን ልUል
ምጥቃም ከንዶም ደቂ ተባEትዮ ክህሉን ዘተባብE Iዩ።
ብዛEባ ማEከላት ወለንታዊ መርመራ ምምሃር ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽEል Iዩ።
ምኽንያቱ ኣብ ብዙሓት ሕብረተ ሰባት ኣንጻር ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ማሕበራዊ
ተነጽሎ ይካየድ Iዩ። Eቲ ዝሓሸ Eምበኣር መምሃራን ፈለማ ተማሃሮOም መሰረታዊ
ዝዀነ ኣፍልጦ ብዛEባ ኤች.ኣይ.ቪ ክሰንቁ ምጽዓር Iዩ። ስለዚ ከኣ ኩነታቶም ኣብ
ኤች.ኣይ.ቪ ምፍላጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ይርድU። ነዚ ንምግጣም፡ ካልE Eዉት ዝዀነ
ሓደ መንገዲ ኣሎ። ኣብ ፍሉያት ጉጅለታት ወይ ስጉምትታት ምትኳር Iዩ።
ንዝተለኽፋ ኣዴታት ብዝግበር ሕክምናዊ ሓገዝ ህጻናት ካብ ኤች.ኣይ.ቪ ነጻ ኰይኖም
ክውለዱ ከም ዝኽEሉ ንተማሃሮ ምግላጽ። ከምዚ ዓይነት ምክልኻል ክዉን ንኽኸውን
ግና ኣዴታት ንወለንታዊ መርመራ ቅሩባት ክዀና ኣለወን። ተማሃሮ ኣገዳስነት Eዚ
ኩነታት Eንድሕር ተረዲEዎም ደገፎም ንማEከላት ወለንታዊ መርመራ ከEብዩ
ክተባብU Iዮም። በዚ ኣገባብ Eዚ ድማ ኤች.ኣይ.ቪ ምክልኻል ይከኣል Iዩ።
3.2 ጸረ ቫይረስ መድሃኒታት (ኣንቲ-ሪትሮቪራል ድራግስ)
ኣካላት ሰብነት ናብ ንቡር ኩነታት ንምምላስ ዝሕግዙ ተኸታተልቲ መድሃኒታት
ማEቢሎም Iዮም። ግና ንምፍዋስ ዘይኰነስ Eድመ ንምልቃብ Iዩ። ሓደ ካብ Eቶም
መድሃኒታት AZT (ዚዶቫይዲን) ይብሃል። ዋጋታት Eውን በብግዜU ይንክዩ ኣለዉ።
Eዚ መድሃኒት Eዚ ንሂወት Eዚ ቫይረስ ስለ ዘጎናድቦ ነቲ ጽንኩር ሳEቤን የደናጉዮ
ማለት Iዩ። ንስርዓተ ምክልኻል ሕማማት ሰብነት ሰባት ከየEኑ የቋርጾ። Eዞም
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መሃኒታት ንክህሉ ዝኽEል ጻEቂ ብዝሒ Eዚ ቫይረስ ከጓድሉ ይኽEሉ። ስለዚ ይዳከም
ማለት Iዩ። Eዞም መድሃኒታት ግና ተኣምራት ይሰርሑ ማለት ኣይኰነን። ጎድናዊ
ሳEቤን Eውን ኣለዎም (Eግረ ጽሑፍ 14 ተወከስ)። ዘይስሩE ምልውዋጥ ባህርያት Eዚ
ቫይረስ ክራባሕ ከሎ ብብልዮናት ዝቁጸሩ ዝተበከሉ ዋህዮታት ክራብሑ ይኽEሉ
Iዮም። Eዚ ዘለዎ ተለዋዋጢ ባህረ ከኣ ንዝዀነ መድሃኒ ተጻዋሪ ይገብሮ። Eዚ ኣዝዩ
ቅልጡፍ መጠን ምብዛሕብን ተለዋዋጢ ባህረን Eዚ ቫይረስ ሓደ ክትባት ንኽምEብል
ከቢድ ይገብሮ። ኣብዚ Eዋን ብዙሓት ሓደስቲ መድሃኒታት ይምEብሉ ኣለዉ።
ይኹን Eምበር Eዚ ቫይረስ ከኣ ይልውጥ፡ ይለማመድን ቀስ Iሉ ንመድሃኒት
ይጻወርን።
ጸረ Eዚ ቫይረስ መድሃኒታት፣ ኣብ ኣዴታት ክዀና ትጽቢት ዝንበረለን ደቂ
ኣንስትዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ Iዩ። ብንጹር ከም EተራEየ፣ ኣብ ግዜ ጽንሲ ዝግበር
ሕክምናዊ ክንክን ቀጥታዊ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኣደ ናብ Eሸል ንምንካይ
ዘሎ ተኽEሎ ዘርI Iዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ክንክን ዝህሉ ሓደ ጸገም ክብሪ Eቲ
ዋጋ ክንክን Iዩ። ይኹን Eምበር ዝተፈላለያ ትካላት ወይ ውድባትን መንግስታትን
ነጻ ሕክምና ንምሃብ ይሰርሑ ኣለዉ። ንኣብነት፡ ኣህጉራዊ ውድብ ጥEና ኣብ
መወዳEታ 2005 ክሳብ 3 ሚልዮን ኣህዛብ ተጠቀምቲ ጸረ Eዚ ቫይረስ ዝዀነ ክንክን
ክኾኑ ተተስፍዩ ነይሩ። ገለ ሃገራት Eውን ነጻ ሕክምና ለጊሰን። ንተማሃሮ ግልጺ
ክኸውን ዘለዎ ግና ጸረ Eዚ ቫይረስ መድሃኒታት ክፍውስዎ ከም ዘይክEሉ Iዩ።
ከምዚ ዓይነት ሕክምናዊ ክንክን ብምርካቦም ዝተፈወሱ መሲልዎም ግጉይ ርድIት
ዘሕደሩ ሰባት ገለ ከባቢታት፣ ንዝለዓለ ሓደጋ ዘቃልE ባህርያት ምምEባሎም ይንገር
Iዩ። ብኻልE ሸነኽ ክርA ከሎ ድማ ሕጽረት Eዚ ጸረ ቫይረስ መድሃኒታት ምህላዉ
ተስፋ ምቁራጽ ከስEብ ከም ዘየብሉ Iዩ። ምውሳE Eዞም ተማሃሮ ንተሰከምቲ
ኤች.ኣይ.ቪ ዝኾኑ ስድራ ቤታትን ዓርከ መሓዛን ከጣምር ኣለዎ። ስለዚ ከኣ
ተሰከምቲ ጸግI ኣልቦ ኣይኮኑን ኣይንጸሉን። ከምዚ ዓይነት ዘተሃዳድE ክንክን ሓያል
ማሕበራዊ ምትሕግጋዝ ብምስሳን Eምሪ ተሰከምቲ Eዚ ቫይረስ ከናውሕ ይኽEል።
ኣካል Eዚ ሕብረተ ሰብ ውልቀ ሰባት Eውን ካብቶም ተመኩሮ ኤች.ኣይ.ቪ ዘለዎም
ክመሃሩ ስለ ዝኽEሉ ኣገዳስነት ኣለዎ።
3.3.ምክልኻል
3.3.1 ምጥቃም ከንዶም
ሽሕ Eኳ Eታ Eንኮ መንገዲ ምክልኻል ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ኤች.ኣይ.ቪ
ምሕራም Eንተ ኮነት ምጥቃም ከንዶም ልUል መጠን ዓወት ኣለዎ። ከምU Eውን
Eቲ Eንኮ ኣገባብ ምክልኻል ወሊድ ብምዃኑ ኣንጻር Eዚ ቫይረስ ክከላኸል ይኽEል
Iዩ። ሰባት ጾታዊ ርክብ ኣብ ዝፍጽምሉ ብቀጻልን ኣድማEን Eንተ ተጠቂሞሙሉ
ክሳብ 93 ሚEታዊት መጠነ ምክልኻል ይህልዎ
(Eግረ ጽሑፍ 13 ተወከስ)። ስለዚ
ከኣ Iዩ ብስነሂወታዊ ኣዘራርባ ግቡE ኣጠቃቅማ ምክልኻል ዝኸውን (Eግረ ጽሑፍ
12 ተወከስ)። ኣብ መደብ ምክልኻል ኤች.ኣይ.ቪ ምጥቃም ከንዶም ክብ ንምባልን
ዓወት ንምምዝጋብን Eቲ ኣመሃህራ ልምድን ባህልን ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ዘEተወ
ክኸውን ኣለዎ። መብዛሕትU ግዜ ጾታዊ ርክብ ምስ ተፈጥሮኣዊ ስምIት ስለ
ዝተኣሳሰር ምጥቃም ከንዶም ብቀዳምነት ዘይክስራE ይኽEል Iዩ። መምሃራን
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ጸቂጦም ክዛረብሉ ዘለዎም Eዚ ኣገባብ ንምክልኻል ደኣ Eምበር ውሑስ ዘይምዃኑ
Iዩ። ካልOት ዝተፈላለዩ ኣገባባት፣ ከም ወለንታዊ መርመራ ምህላዎም Eውን
ክዝንጋE የብሉን። ብዛEባ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ምክልኻል ምምሃር ተማሃሮ ፍልጠት
ክሰንቁን ንነብሶም ካብ መልከፍቲ ክከላኸሉን ሓጋዚ Iዩ። ከም መምሃራን፡ ተማሃሮ
ናብ ዞና ጾታዊ ርክብ ክኣትዉ ከለዉ ነዚ ኣገባብ ምክልኻል ክዝክርዎን ክጥቀሙሉን፣
በዚ ዝወሃብ ሓበሬታ ክግልገሉ Iና ንEልም ዘሎና።
Eዚ ኣርEስቲ ምክልኻል ክልዓል ከሎ ምልክትን ትርጉምን ከንዶም ኣዝዩ ኣገዳሲ
Iዩ። ከም ንEዘቦ መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ ንምክልኻል፣ ምጥቃም ከንዶም ጠቃሚ
Iዩ። ብዛEባ Eዚ ጉዳይ መምሃራን ክምህሩ ከለዉ ክገጥሞም ዝኽEል ብድሆ፣ በቲ
ንኤች.ኣይ.ቪ ዝወሃቦ ማሕበራዊ ትርጉምን ምልክትን ሰባት መከላኸሊ ከንዶም
ከይጥቀሙ ክጸሉ ይኽEል Iዩ። Eቶም ዝተፈላለዩ ባህላዊ መግለጺታትን ትርጉምን
ክዝረበሎም ስለ ዘይክEል፣ መምሃራን ነዞም Eንቅፋታት Eዚኣቶም ክኣልዩ ኣለዎም።
Eዚ ንክገብሩ ድማ ሓሳባት ካብቲ ሕብረተ ሰብ ክረኽቡን በየናይ ኣገባብ የድምUን
ክዋስU ኣለዎም።
ዝምEብሉ ዘለዉ Eዋናውያን ኣገባባት ምክልኻል ማይክሮባይኣሲድ ዘጠቃልሉ
ኰይኖም ደቂ ተባEትዮ መጻምደን ከይፈለጡ ደቂ ኣንስትዮ ነብሰን ክከላኸላ Eድል
ዝህብ Iዩ (Eግረ ጽሑፍ 9 ተወከስ)። Eዚ ልኻይ መሰል ቅብኣት ቅድሚ ጾታዊ
ርክን ምፍጻም ክግበር ዝከኣልን ንኤች.ኣይ.ቪ ከልምስ ዝኽEልን Iዩ። ካብ
መልከፍቲ የድሕን ማለት Iዩ። ኣብዚ Eዋን ብዙሓት ማይክሮባይኣሲድ ይምEብሉ
ኣለዉ። መብዛሕትOም ኣብቲ ብሄንሪ ጀይ ካይሰር ፋሚሊ ፋውንደሽን ዝፍለጥ
ጽሑፍ 2001 ሰፊሩ ኣሎ (Eግረ ጽሑፍ 9 ተወከስ)። Eዚ መከላኸሊ Eዚ ሰባት
መጻምዶም ከይፈለጡ ንነብሰን ክከላኸላ ዘኽEል Iዩ። ናብቶም ናብ ዝለዓለ ሓደጋ
ዝተቃልU ጉጅለታት ክቐንE ይከኣል Iዩ። ናብ ንግድ ስራሕ ኣመንዝራነት ዝኣተዋ
መንEሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ማለት Iዩ። ዋላ Eኳ ኣጸቢቁ Eንተ ዘይማEበለ፣
ንኤች.ኣይ.ቪ ዝፍውስ መድሃኒት ንምርካብ ካብ ዝግበር ሃልኪ ኣብ ምምEባል
ማይክሮባይኣሲድ ምስራሕ ዝለዓለ ተስፋ ኣሎ።
3.4 ውሑስ ምርጫ
ገና ዝኾነ ክትባት ስለ ዘይተረኽበ፣ Eዚ ተላባI መልከፍቲ ቫይረስ ክጎድል ምስራሕ
ዝበለጸን ዝሓሸን Iዩ። ንሰባት ውሑስ ምርጫ ክህልዎምን ንዝለዓለ ሓደጋ
ዘቃልEዎም ባህርያት ኣብ ምውጋድን ብምሕጋዝ፣ ምክልኻል ምምሕልላፍ ሓደ
ሕማም ክግበር ዝከኣል Iዩ። Eዞም ኣገባባት ብቀጥታ ምስ ውልቃዊ ምርጫ
ዝተኣሳሰሩ Iዮም። ስለዚ ከኣ ብትምህርቲ፡ ሓገዝ መዘናን ማሕበራዊ ተቀባልነትን
ክጽለዉ ይኽEሉ Iዮም።
ዝተፈላለዩ ተግባራት ገለ ዓይነት ሓደጋ ስለ ዝህልዎም፣ ሓደጋ ዝብሃል ኣምር
ንምርድU ኣጸጋሚ Iዩ። ምኽንያቱ ኩሎም ተግባራት ገለ ሓደገኛ ባህረ ክህልዎ
ይኽEል Iዩ። ይኹን Eምበር ኣብዚ ምEራፍ Eዚ፣ ሓደጋ ነቲ ናብ ኤች.ኣይ.ቪ
ዘቃልE ‘ዝለዓለ ሓደገኛ ባህረ’ ሰባት ወኪሉ ክዝረበሉ Iዩ። ንኣብነት፡ ሓደ ሰብ ምስ
ካልE ተሰካሚ Eዚ ቫይረስ ዝዀነ ሰብ ጾታዊ ርክብ ክፍጽም ክብገስ ከሎ ወይ Eውን
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ተሰካሚ Eዚ ቫይረስ ዝዀነ ሰብ ዝተጠቅመሉ ዘይመኸነ መውግI መርፍE
ብምጥቃም ናብ ካልE ሰብ ከመሓላልፍ ከሎን ማለት Iዩ። ሰባት ካብዚ ቫይረስ
ንምድሓን ርክባቶም ክንክዩ ይደልዩ Iዮም። Eዚ ማለት ግና ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ
ዝዀኑ ሰባት ክግለሉን ክዳለዉን ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። ከምዚ ክኸውን የብሉን።
ኣቀዲሙ ከም Eተገልጸ፣ ብIድካ ሰላም ብምብሃል ዝግበር ኣካላዊ ምትንኻፍ
ኣይመሓላለፍን Iዩ። ስለዚ ተሰከምቲ Eዚ ቫይረስ ዝዀኑ ሰባት ምግላል ግቡE
ኣይኰነን።
3.4.1 ንተማሃሮ ምዝርራብ፡
ሓደ መንገዲ ተማሃሮ ነዚ ኣርEስቲ Eዚ ዝላለይሉ ብዛEባ ዋጋን ረብሓታት ገለ
ንጥፈታትን ክኸውን ይኽEል Iዩ። ንኣብነት፡ ብመርፍE ሓሽሽ ምጥቃም ንሓጺር
ግዜ ዝዓለም ኣዎንታዊ ውጽIት ይህልዎ። Eቲ ንነዊሕ ዝቅጽል ጎድናዊ ሳEቤኑ ግና
ንሂወት ዝደናደን ኤች.ኣይ.ቪ ከስEብ ይኽEል Iዩ። Eዚ ኣገባብ Eዚ ኣብ ኣፈጻጽማ
ጾታዊ ርክብ Eውን ትርጉም ክህልዎ Iዩ። ግዜኣዊ Eግበት ክትረክብ Iልካ ዝግበር
ተቀባል Eዚ ቫይረስ ካብ ምዃን ኣየድሕንን Iዩ። ‘ኣብ ዝነውሐ ግዜ ኣየኖት
ሓደገኛታት ተግባራት የርብሑ’ Iልካ ተማሃሮ ክሕተቱ ይኽEሉ Iዮም። Eዚ
ኣርEስቲ Eዚ ንዓበይቲ ተማሃሮ ክግለጽ ከሎ ዘሎ ካልE መንገዲ፣ መፍትሒ Eቲ
ሽግር Eውን ብምቅራብ Iዩ። ንኣብነት፡ ንኹሎም ተማሃሮ ካብ ጾታዊ ርክብ
ክሕረሙ ሓሳብ ምቕራብ ኣይከኣልን። ውሑስ ዝዀነ ምርጫ ክንህቦም ግና ይከኣል
Iዩ። ኣብቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቅሰ ኣርEስትታት ከም Eተገልጸ ምጥቃም ከንዶም
ንመልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ ከጎድል ዘሎ Eድል ኣዝዩ ውጽIታዊ ዝገብር Iዩ። ስለዚ
ከኣ ምትEትታው መከላኸሊ ስትራተጂታት ፍታሕ ምዃኑ ተማሃሮ ክርድOም ሓጋዚ
Iዩ። ምጥቃም ከንዶም ምሉE ሚEታዊት ውሕሱ ዘይምዃኑ መምሃራን ግልጺ
ክገብርዎ ኣለዎም። ካልE ንተማሃሮ ክወሃብ ዘሎዎ ምኽሪ ኣብ ወለንታዊ መርመራ
ዝገብራ ክሊኒካት ዝተመርመሩ መጻምዲ ክህልዎም Iዩ።
ዝዀነ ምስ ተሰካሚ
ኤች.ኣይ.ቪ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ካብቲ ምስ ተሰካሚ ዘይኮነ ዝፍጸም ዝለዓለ ሓደጋ
ኣሎዎ። ኣብ ጾታዊ ርክብ ዘተኰረ ኣርEስቲ ምዝራብ ማሕበርዊ ተነጽሎ ዘስEብ Eንተ
ደኣ ኰይኑ ንተማሃሮ ዝርድOም ምሳሌኣዊ ኣገላልጻ ምጥቃም ሓጋዚ Iዩ።
•
•
•

ሰባት ወለንታዊ መርመራ ክገብሩን ኩነታቶም ኣብ ኤች.ኣይ.ቪ ክፈልጡን
ምትብባE።
ተማሃሮ ብዛEባ ዋጋን ናይ ነዊሕ ረብሓን መምዘኒ ኣገባብ (Model) ክሓስቡ
ብምትብባE ኣብ ዝተናውሐ ዝክሰት ሳEቤን ክፈልጡ ይሕግዝ።
ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ምጥቃም መከላኸሊ ምትብባE።

ኣብ ዋጋን ረብሓን ዘተኰረ ትንተና ነቲ ዘጋጥም ዘይስሩE ኩነታት ሓጋዚ ዘይምዃኑ
ይዝረበሉ Iዩ። ስለዚ ከኣ Eዚ ኣገባብ Eዚ ስነ ሓሳባዊ ኰይኑ ተማሃሮ ሳEቤናት ገለ
ተግባራት ክርድOም ይኽEል ማለት Iዩ።
መጽናEትታት ከም ዝገለጽዎ፣ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ካብቲ ሕብረተ ሰብ ምንጻል
ወይ ዝዀነ ተግባር ኣንጻሮም ምክያድ ኤች.ኣይ.ቪ ብዝያዳ ከስፋሕፍሕ ምEዳም
Iዩ። Eዚ ምስፍሕፋሕ ዘጋጥመሉ ምኽንያት ከኣ ተሰካሚ ኤች.ኣይ.ቪ ምዃን
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ማሕበራዊ ተነጽል ዘስEብ Eንተ ደኣ ኰይኑ ሰባት መርመራ ክገብሩ ይፈርሁን
ተለኺፎምዶ ኣይተለኽፉን ክፈልጡ ኣይክEሉን። ምክልኻሉ ከኣ ኣጸጋሚ ይኸውን።
ስለዚ ሰባት ካብዚ ሓደገኛ ተግባራትን ባህርያትን ክግትU ኣሎዎም። ብፍላይ ከኣ
ሓደገኛ ባህርያቶም ክልውጡ ተጽቢት ዝግበረሎም ሰባት። Eቶም ሓደገኛ ባህርያት
ዝብሃሉ Eቶም Eዚ ቫይረስ ንምምሕልላፍ ዝፍጸሙ ተግባራት Iዮም። ኤች.ኣይ.ቪ
ኣብ ምምሕልላፍ ግደ ዘየብሎም ተግባራት ሓደገኛ ኣይብሃሉን Iዮም። ኣብ ጥቃ
ብኤች.ኣይ.ቪ ዝተለኽፈ ሰብ ምህላውካ ሓደገኛ ኣይኰነን። ሓደጋ ክህሉ ዝኽEል
ምልውዋጥ ደም ወይ ዘርI ወዲ ተባEታይ ዝኣመሰሉ ፈሰስቲ ኣብ ሰባት ምስ ዝህሉ
Iዩ።
መብዛሕትU ግዜ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ዝስማE መልEክቲ ኣብ ኣሚንነትን
መርዓን ዝጸቀጠ Iዩ። Eዞም ኣብ ምሕራምን Eምነትን ዝተደኰኑ ስነ ሓሳባት
Eዚኣቶም ምስ ምክልኻል ኤች.ኣይ.ቪ ዝዛመዱ Iዮም። ሓደ ሰብ ኣብ ጾታዊ ርክብ
Eንተ ዘይነጢፉ ምስ ኤች.ኣይ.ቪ ርክብ የብሉን። ምጥንቃቕ ግና ኣገዳሲ Iዩ። Eቲ
ናይ መወዳEታ ስጉምቲ Eውን ኣገዳሲ Iዩ። ምጥቃም ከንዶም ኣብ ግዜ ጾታዊ
ርክብ፣ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ የጉድል Iዩ። ምሉE ውሕስነት ግና የብሉን።
መምሃራን፡ ኣብ ህዝቢ Eዉታት ዝኾኑ ሓሳባትን መልEኽትታትን ተጠቂሞም
ዝተመሓየሸ ሓበሬታ ኣብ ክፍሎም ክምህሩ ይኽEሉ Iዮም። Eንተ ደኣ መንግስቲ
ወይ ዘይመንግስታዊ ትካላት ኣብዚ ዓውዲ Eዚ ክሰርሕ ኰይኑ ኣየኖት ኣገባብ
የAውቱን ይጥቀምን ምልላይ ጠቃሚ Iዩ። መምሃራን ከኣ ኣብነታት Eንዳ ጠቀሱ
ክምህሩ ከለዉ ተኣማንነት ይረኽቡ።
3.4.2 ካልOት መራጎዲ መልEኽትታት ምጥቃም፡

ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ፡ ብABC (Abstinence, Be Careful, Use Condoms)
ዝፍለጥ ኣሕጽሮተ ቃል ምሕራም፡ ምጥንቃቕን ምጥቃም ከንዶምን ብምEዋት
ዝተፈልጠት Iያ። መምሃራን Eውን ዛEብOም ኣብ ኤች.ኣይ.ቪን ጾታዊ ርክብን
ንምህብታም Eዚ መልEኽቲ Eዚ ክጥቀምሉ ይኽEሉ Iዮም። መራሕቲ ሃይማኖት
Eንታይ ይብሉ ንተመሃሮ ምሕታት። መልEኽቲ መራሕቲ ሃይማኖት ውጽIታዊ
Eንተ ኰይኑ ምሕታት። ፍልይ ዝበለ ርEይቶ Eንተ ደኣ ሃልይዎም ምስማE። ኣብ
ብዙሕ ቦታታት ዛEባ ኤች.ኣይ.ቪን ጾታዊ ርክብን ዳርጋ የለን። ከም መምሃራን ነዚ
ሓጹር ክንኣሊ ሓላፍነትና Iዩ። ናይ መወዳEታ Eላማና ዛEባ ኤች.ኣይ.ቪ ናብ ክፉት
መድረኽ ክመጽE Iዩ። ስለዚ ከኣ ተማሃሮ ነጻ ኰይኖም ሓሳቦም ክገልጹን ክሓቱን
ይኽEሉ።
3.5.ንጽህናን ምክልኻል ሕማምን
ኣቐዲሙ ከም Eተገልጸ፣ ኤች.ኣይ.ቪ ናብ ኤይድስ ዝምEብል ስርዓተ ምክልኻል
ሕማማት ሰብነት ተዳኺሙ ንሕማም ምስ ዝቃላE Iዩ። ሰብነት ተዳኺሙ ብጽንኩር
ሕማም ክሳብ ዘይተተንከፈ፣ ኤች.ኣይ.ቪ ንዓመታት ድቁስ ኰይኑ ክጸንሕ ይኽEል
Iዩ። Eቲ ክግበር ዘሎዎ ዝቀለለ ቅድመ ጥንቃቐ Eምበኣር ካብ ነዚ Eድል
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ተጠቂሞም ዝስስኑ ሕማማት ንምክልኻል ሰብነትካን ቤትካን ብምንጻህ Iዩ። Eዚ
ድማ ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ሰብነት ደስኪሉ ክጸንሕ ዝሕግዝ Iዩ። ከም ጸረ Eዚ ቫይረስ
ዝኾነ ተወሳኺ ሕክምናዊ ክንክን ምስ ዝግበር ከኣ ኣብ ጥEና Eዚ ተሰካሚ Eዚ
ቫይረስ ዝዀነ ሰብ ኣዎንታዊ ውጽIት ኣሎዎ።
Eቲ ካልኣይ መከላከሊ ሜላ ድማ ንተደረብቲ ካልኣዊ ሕማማት ዝግበር ሕክምናዊ
ክንክን Iዩ። ንኣብነት፡ ተሰካሚ ኤች.ኣይ.ቪ ዝዀነ ሰብ ብቲቢ ንክልከፍ ንሓደጋ
ቅሉE ይኸውን። ይኹን Eምበር ኣንጻር ቲቢ ዝግበር ሕክምናዊ ክንክን ንዝተለኽፉ
ሰባት ሓጋዚ Iዩ። ቲብ ንምሕዋይ ጥራሕ ዘይኮነስ ጥEና ብኤች.ኣይ.ቪ ዝተለኽፈ
ሰብ ኤይድስ ከየማEብል ምክልኻል ዘኽEል Iዩ። ተደረብቲ ሕማማት ምፍዋስ ሓጋዚ
Iዩ።
3.6.መግቢ
ዶክተር ፎስተር ዝተባህለ ኣባል ዩኒቨርሲቲ ቪክቶሪያ ኣብ ሞንጎ መግብን
ኤች.ኣይ.ቪን ዘሎ ዝምድና ኣተኲሪ ክመራመር ጸኒሑ ኣሎ። ካብ መጽናEቱ ዝረኸቦ
ከኣ ዝዋሰብ ዝምድና ምህላዉ Iዩ። ኣብዚ Eዋን፡ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ንዝዀኑ
ሰባት ተወሰኽቲ መገብቲ ብምሃብ ጥEንOም ዝምለሰሉ ኩነታት ንምጽናE መርመርU
የካይድ ኣሎ። ዛጊት ብዝረኸቦ ውጽIት ድማ 85 ሚEታዊት Eዉት ኰይኑ ኣሎ።
ፈጺሙ ንኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዝፍስው Eኳ Eንተ ዘይኰነ ጥEና ንምምሕያሽን Eምሪ
ዝተለኽፉ ሰባት ንምንዋሕን ክሕግዝ ዝኽEል Iዩ። ንምክልኻሉ Eውን ክሕግዝ
ዝኽEል ይኸውን። ብምምዝዛን፡ Eዞም መተካEታ መግቢታት ሕሱራት Iዮም። ኣብ
ልEሊ Eቲ ኣብ ዓለም ኣብ ዝግበር ኣንጻር ኤይድስ ዝቀንA ቃልሲ፣ Eዚ ኣገባብ
ሓጋዚ ምዃኑ ዶክተር ፎስተር ይኣምን።
መብዛሕትU ግዜ፡ ባህላውያን ፈወስቲ ከም ካልኣዊ ኣገባብ ዝሕብርዎ ተወሳኪ ወይ
መተካEታ መግቢ ወይ ጸረ Eዚ ቫይረስ ዝዀኑ መሃኒታት Iዩ። Eዚ ክኸውን
ዝኸኣለሉ ከኣ ብሰንኪ ልUል ዋጋ Eዞም ጸረ ቫይረስ ዝወሃቡ መሃኒታት Iዩ (Eግረ
ጽሑፍ 14 ተወከስ)። ኣብ ገለ ጉዳያት ዓወት ተዘጊቡ Iዩ። ብዘይሕክምናዊ
መረጋገጺ ግና Eዚ ዓወት ውጽIት ተወሳኺ መግቢ ተባሂሉ ክግምግም ጥራሕ Iዩ
ዝከኣል። ውጽIት ክልተ ስራሕ ማለት Iዩ።
4.ትምህርቲ
ብኤች.ኣይ.ቪ ኣዝዩ ዝተጠቅA ክፋል ሕብረተ ሰብ መንEሰይ Iዩ። ገለ ለውጢ Eንተ
ዘይተገይሩ ከኣ ብኸምU ክቅጽል Iዩ። ኣብ ገለ ከባIታት ከኣ Eሞ ግጉይ
መረዳEታ ኤች.ኣይ.ቪ ምህላዉ Eቲ ዝድለ ለውጢ ከይመጽE ጸገም ኰይኑ ምህላዉ
ተዘጊቡ ኣሎ (Eግረ ጽሑፍ 1 ተወከስ)። Eዚ ዝቀርብ ዘሎ ሓበሬታ ነዚ ግጉይ
መረዳEታ ንምEራይ ክሕግዝን ብU ኣቢልካ ድማ ዝረA ልUል ሓገገኛ ባህረ
ንምልዋጥ ዓቢ ተራ ክጻወት Eምነት Eቲ ብRESPECT international ዝፍለጥ ትካል
Iዩ። Eቲ ካልE ተስፋ ከኣ ዝግበር ቀጻሊ ዘተ ኣብ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስን ማሕበራዊ
ተነጽሎን ቶባን፣ ሰባት ብግልጺ ክዛረብሉን ነጻ ኰይኖም ሓሳቦም ክገልጹን ማEጾ ስለ
ዘርሑ ቀስ Eንዳ በለ ንክሃስስ Iዩ። መምሃራን ኣካል ሕብረተ ሰብ ብምዃኖም ቈልU

16
ኣብ ምምሃርን ብኣፍልጦ ምህናጽን ይሕግዙ Iዮም። መምሃራን ደገፍቲ ቈልU
Eውን Iዮም። ኣካላውን ማሕበራውን ደገፍ ማለት Iዩ። ኣብ ጉዳይ
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ መጺEካ ድማ Eዚ ደገፍ መምሃራን ካብ ካልE ንላEሊ ዝያዳ
ኣገዳሲ Iዩ ዝኸውን።
ብኤች.ኣይ.ቪ ዝተለኽፈ መንEሰይ ወለዶ ኣብ ጾታዊ ርክብ ንጡፍ ክኸውን ከሎ፣
መንEሰያት ኩነታት ኤች.ኣይ.ቪን ዝመሓላለፈሉ መንገድታትን ክርድU ኣገዳሲ
Iዩ። Eዞም ተማሃሮ መንEሰያት ኩነታቶም ክፈልጡ ኣለዎም። ስለዚ ከኣ ዝያዳ
ጥንቃቐ ክገብሩን መከላኸሊ ኣገባባት ክጥቀሙን ይኽEሉ። ዝለዓለ ዝርግሐ
ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ዝተለክፉ ንምቁጽጻር ናይ ምክልኻል መደባትን ትምህርትን ኣድላዪ
Iዩ። ስለዚ ድማ ጉዳይ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ይዝረበሉን ይዝተየሉን። ተሰከምቲ
ኤች.ኣይ.ቪ ዝዀኑ ተማሃሮ ውሑስ ቦታ ክህልዎም፣ ምስ ሕብረተ ሰብ ክወሃሃዱን
ብሕብረተ ሰብ ተቀባልነት ክረኽቡን ኣገዳሲ ምዃኑ ክዝንጋE የብሉን። ኣብ
ዝተፈላለየ ቦታታት፣ ትምህርቲ፡ መEቆቢ ቤትን ሕክምናዊ ክንክን ዝህቡ ውሑሳት
ከባቢታት ምህላዎም ፍሉጥ Iዩ። ከም Eዚኣቶም ዝኣመሰሉ መደባት ነቲ ኮሚኒቲ
ስለ ዘሳትፉ Eዉታት Iዮም (Eግረ ጽሑፍ 2 ተወከስ)። መጻI ወለዶታት ተማሃሮ
ካብ መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ ነጻ ንክኸውን፣ ብሕብረተ ሰብ ቅቡላትን ተደለይትን
ዝዀኑ መደባት ከስፋሕፍሑን ክበዝሑን ኣድላዪ Iዩ።
ሓበሬታ ብዛEባ ኤች.ኣይ.ቪ ወሳኒ Iዩ። Eኹል ማለት ግና ኣይኰነን። ትምህርቲ
ብዛEባ ንዝለዓለ ሓደጋ ዘቃልE ባህረ ክልውጥ ይኽEል Iዩ። ተማሃሮ ከመይ ገይሮም
ንመልከፉቲ የወግዱ ይምህር። ዘይውሑስ ጾታዊ ርክብ የጉድል። ውሑስ ዘይኰነ
ባህርያት ንምልዋጥ ይሕግዝ። ፍልጠትን ተመኩሮን ኤች.ኣይ.ቪ ምስ ባህርያት
ተማህሮ ብቀጥታዊ ከም ዝዛመድ ንጹር Iዩ። ኣብ ዝተወሰነ ጉጅለ ሰባት ዝቀንA
ኣስተምህሮ ወይ ተግባራዊ ስጉምቲ ምውሳድ ሓደ ውጽIታዊ ኣገባብ ገለ ክፋል
ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ክኸውን ይኽEል Iዩ። ይኹን Eምበር ኣብ ሓደ ጉጅለ
ዝቀንA ትምህርቲ ንተነጽሎ ባይታ ዝኸፍት ክኸውን የብሉን። ንኣብነት፡ ተሰከምቲ
ኤች.ኣይ.ቪ ምዃነን ዝፈለጣ ኣዴታት ሕክምናዊ ሓገዝ ክረኽባ ድሉዋት Iየን።
ከምዚ ዓይነት ድሉውነት ንሕብረተ ሰብን ኣብነተን ንዝኽተሉን ሰባት ጠቃሚ Iዩ።
ኩነታተን ክፈልጣ ግና ኣገዳሲ Iዩ። ብተወሳኺ፡ ንግድ ጾታዊ ርክብ ወይ ዘይግቡE
ኣጠቃቅማ ሓሽሽ ንኤች.ኣይ.ቪ ምስፍሕፋሕ ዝዓበዩ ጸገማት Iዮም። Eዚ መወከሲ
መምሃሪ ንመምሃራን ዘገልግል ስለ ዝዀነ Eዞም ዓበይቲ ጸገማት ኣይዳህሰሰን።
ክዝንጋE ዘየብሉን ኣቃሊልካ ዘይርAን ጸገማት ምዃኑ ግና ምዝካር።
መብዛሕትU ግዜ ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት ገለ ተግባራቶም ንሓደጋ ከም ዘቃልOም
ኣይግንዘቡን Iዮም። ንኣብነት፡ ገለ ተማሃሮ ብዛEባ ምጥቃም ከንዶምን ውሑስ ጾታዊ
ርክብን ኣብ ክፍሎም ዝቀርበሎም ሕቶ ብቀሊሉ ክምልሱ ይኽEሉ Iዮም። ግና ካብ
ክፍሎም ወጻI ዝህልዎም ባህርያት ንመልከፍቲ ሓደጋ ከም ዘቃልOም ኣይግንዘቡን።
ከም Eዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝተሓላለኹ ጸገማት ንምEላይ ገለ መንገድታት ሃሰው
ምባል Iዩ። ዝለዓለ ሓደገኛ ባህርያት ዘማEከለን ንሳቶም ዝዋስEሉ ኣጋጣሚ ምፍጣር
ሓጋዚ Iዩ። ተማሃሮ ሓጸርቲ ተዋስOታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ከዳልዉ ምEዳም።
ውጽIታዊ ሜላ መምሃሪ Iዩ። ዘዳልውዎም ተዋስOታት ኣብ ውሑስ ምርጫ
ዝተመርኵሱ ክኸውን ርEይቶ ምሃብ። ወይ Eውን ከመይ ጌርካ ንስድራ ቤትካን ዓርከ
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መሓዛን ብዛEባ ኤች.ኣይ.ቪ ተዘራርብ ዝገልጽ። Eንተ ተኻIሉ ከኣ
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዘቅርብዎ ድራማታት ብውድድር መልክE ምክያድ።

ብዛEባ

4.1. ኣብነታዊ ተራ ምጽዋት፡
Eዞም ዝስEቡ ኣብነታት ተማሃሮ ከምይ ገይሮም ንዝገጥምዎም ናይ ምክልኻል
ኣገደስቲ ሕቶታት ብዝበለጸ ንኽርድUን ሓደገኛ ባህርያት Eንታ ምዃኑ ክፈልጡን
ዝሕግዙ Iዮም።
1. ተማሃሮ ኣብ መሬት መርፍE ከም ዝረኸቡ ብምምሳል፣ ሓደ ተማሃራይ
ክልEል ክፍትን ከሎ Eቲ ካልE ከኣ ከልEሉ ከም ዘየብሎም ከጠንቅቕ ከሎ
ኣብነት ምሃብ።
2. ተማሃሮ ዓበይትን ምርUዋት ጌርካ ምቕራብ። ከም ዓበይቲ ኣብ ተግባራት
ጾታዊ ርክብ ዝዋስU ብምምሳል ብክወስድዎም ዘለዎም ኣማራጺታት
ምዝርራብ። ንኣብነት ብዛEባ ምክልኻል ወይ መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ
ዝኣመሰሉ።
3. ሓንቲ ተማሃሪት ነብሰ ጾር ከም ዝዀነት ብምምሳል ካልE ተማሃሪት መርመራ
ኤች.ኣይ.ቪ ኣድላይነት የብሉን ክትብላ ከላ ካልE ድማ ብዛEባ ኣድላይነቱ
ክትካታE ከላ ዘርI ተዋስO ምቕራብ።
ኤች.ኣይ.ቪ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም ክሳብ ዝዀነ፣ ከምዚ ዓይነት
ተዋስOዊ ንጥፈታት ንምትግባር ከቢድ ክኸውን ይኽEል Iዩ። ምኽንያቱ፡
መብዛሕትU ግዜ ብዛEባ Eዚ ኣርEስትታት ብግልጺ ምዝራብ ልሙድ ኣይኰነን።
Eዚኣቶም ኣብነታት ምዃኖም ክዝከር ኣለዎ። ብባህላዊ መዳይ ቅቡላት ዝዀኑ ዓቢ
ተራ ክጻወቱ ዝኽEሉ ድራማታት ክሳብ ዘሎዉ ክስርሓሎም ኣለዎ። Eቲ Eንኮ
መንገዲ መምሃሪ Eኳ Eንተ ዘይኮነ ኣብነታዊ ተራ ዘለዎ ድራማዊ ጸወታታት
ውጽIታዊ መሳርሒ Iዩ። መምሃራን፡ ተማሃሮ Eንታይ ክርድOም ይኽEል ስለ
ዝፈልጡ መግለጺ ክህቡ ኣሎዎም። በዚ ኣገባብ Eዚ፡ ተማሃሮ ንሓድሕዶም ብዓርከ
መዘና ክመሃሃሩ ስለ ዝኽEሉ ውጽIታዊ መሳርሒ መምሃሪ Iዩ።
ከም መምሃራን፡ ተማሃሮ ኣብ ሂወት ብዙሓት ዝተፈላለዩ ነገራት ክገጥምዎም ከም
ዝኽEሉ ክንርዳE ኣሎና። ኣብ ዝዀነ ኤች.ኣይ.ቪ ንምኽልኻል ዝግበር ጻEሪ፣
ተማሃሮ ኣንጻር Eዚ ቀታሊ ሕማም ክከላኸሉ ሓበሬታ ምስናቅ Eላማ Eዚ መወከሲ
መምሃሪ Eዚ Iዩ። መምሃራን ብተዳልውዎ መደባት ተሓጊዞም፣ ተማሃሮ ብሱል
መረዳEታ Eዚ ቫይረስ ክህልዎምን ንነብሶም ካብ መልከፍቲ ንምክልኻል ብብቁE ስነሞጎታዊ ምኽንያታት ከገናዝቡን ዝሕግዝ Iዩ። ኣብ ርEሲ Eዚ ምሁራዊ ኣቃልቦ
ዝጠልብ ምክልኻል፣ ኣገዳስነት Eዞም መልEኽትታት ኣብ ተማሃሮ ንምዝራቕ
መምሃራን ንስምIታዊ ጥምረት ተማሃሮ ዝትንክፍ ሓበሬታ ክህቡ ተስፋና Iዩ። Eዚ
Eሙቕ ዝበለ ስምIታዊ ጥምረት ኣፍልጦ ኤች.ኣይ.ቪ ዝድልብ Iዩ። ክሳብ ሂወት
ዝዘልቅ ተዘክሮ ጻEሪ መምሃራን ዘረጋግጽ ከኣ Iዩ። Eዚ ጥምረት ምሁራዊ ኣቃልቦን
ስምIታትን ኣዎንታዊ ለውጢ ኣብ ባህርይያት ከምጽE ተስፋ ዝንበረሉ Iዩ። Eዚ
ድማ ነብስኻ ናብ Eዚ ቫይረስ ከይቃላE ዝሕግዝ Iዩ። Eዚ መወከሲ መምሃሪ Eዚ
ሓደ ጥቕላል ሓበሬታ ንመምሃራን ደኣ Eምበር ኣብ ሓደ ኣርEስቲ ዘተኰረ
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ኣይኰነን። Eቲ ቅቡል ዝዀነ ባህላዊ ልምድታትን ደቀቕቲ ማሕበራዊ ጉዳያትን
ዝግለጸሉ ኣገባብ ንዞባውያን መምሃራን ንገድፎ። Eዚ ኣብ Eዚ መወከሲ ቀሪቡ ዘሎ
ኣገባብ ኣገላልጻ ዛEባታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ብንጹር ንምጥቃም ምስ Eዚ ኣዳልዊ
ምርኻብ ነተባብE። ሎጋን፡ ኣካያዲ Eዚ መርበባዊ ትካል ማለት Iዩ፡ ደስ Eንዳ በሎ
ዝዀነ ሕቶታት ክምልስ ቅሩብ Iዩ። ከምU Eውን ንዞባውያም መምሃራን
ከጋጥምዎም ዝኽEሉ ተወሰኽቲ ክኣትዉን ክማልUን ዘሎዎም ጉዳያት ኣብ ምጥቅላል
ክተሓጋገዝ Iዩ። መምሃራን መደባቶም ከመይ ይዓዪ ኣሎ በዚ ዝስEብ ኣድራሻ
ክሕብሩና Eውን ዝበለጸ Iዩ።
Logan Cochrane
4974 La Quinta Place
Victoria, British Columbia
V8Y 3G9 CANADA
መምሃራን ክጽሕፉን ክሓቱን ብዝለዓለ ይተባብU Iዮም። ተመኩሮኹም ብዛEባ
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስን ዘሰክፉን ኣገደስቲ ነገራትን ንክሰምE ቅሩብ Iየ። Eዚ መወከሲ
ንመምሃራ Iዩ ተዳልዩ። ይኹን Eምበር ዝዀነ ሰብ ምንጪ ሓበሬታ ክጥቀመሉ
ይኽEል Iዩ። ዝዀነ ሰብ ክሓትት፡ ክጽሕፍን ርEይቶU ከቕርብን ይተባባE Iዩ።
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