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ይብሉንን ጣጥኡን፡፡ 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_wow@yahoo.com መቐለ  

ዓሚ ዓለም ለኸ መዓልቲ ምክልኻል ኤድስ ኣብ ትሕቲ “ ግደ መሪሕነትና ብምጥንኻር ሓዱሽ 

ረኽሲ ኤችኣይቪ ኤድስ ናብ ዜሮ ነውርድ” ዝብል መሪሕ ቃል ኢና ኣኽቢርናዮ፡፡ ሎሚ ዓመት 

ድማ “ ሓደ ሰብ ብኤችኣይቪ ኤድስ ከይትሓዝ ሓላፍነትና ነዕዝዝ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቃል 

መዓልቲ ምክልኻል ኤችኣይቪ ኤድስ ነኽብሮ ኣለና፡፡ ዛጊድ ህዝብን መንግስት ብሓባር 

ብዘካየዱዎ ዘይሕለል ቃልሲ ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ ሕማም ኤችኣይቪ ኤድስ ተኸላኺልና፣እቲ ቫይረስ ኣብ 

ደሞም ዘለዎም ወገናት ይበፅሖም ካብ ዝነበረ ምግላልን ኣድልዎን ብኣዝዩ ዝናኣድ ለውጢ 

ተናጊፎም ኣፍረይቲ ናብ ዝኾኑሉ ብርኪ በፂሕና ኣለና፡፡ ናብ’ዚ ብርኪ’ዚ ንምብፃሕ ዝተኻየደ 

ቃልስን ዝተኸፈለ መስዋእትን  ቀሊል ኣይኮነን፡፡  ኣብ’ዚ ብርኪ በፂሕና ኣለና ማለት ኣብ 

ስራሕቲ ምክልኻል ኤድስ ነካይዶ ዘላና ቃልሲ ክነላሕልሖ ወይ እውን ሸለል ክንብሎ ኣለና ማለት 

ዘይምዃኑ ክንርድኦ ይግባእ፡፡ ሕዚ እውን ኤች አይ ቪ ኤድስ ካብ ሃገርና ሓሊፉ አብተን ኣብ 

ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት እንይተረፈ “ኣለኹ’የ ናህሪ ደቂ ሰባት ክኾልፍ ወትሩ ዕጡቕ’የ” ካብ 

ምባል ጠጠው ኣየበለን፡፡ ንሕና እውን ትኩስ ሓይሊ መንእሰይ ብምጉናእ ዕንቅፋት ስዳሮ ዕቤትና 

ንዝኾነ ቫይረስ ኤችኣይቪ ኤድስ ኣብ ምምካቱ ወርትግ ንቑሓት ክንከውን ኣለና፡፡ እዚ ኾይኑ 

እናሃለወ ኣብ ምክልኻል ኤድስ ሕዚ እውን መሊኡ ዘይተቐረፈ ድሕረት እዕዝብ ኣለኹ’ሞ ንዕኡ 

ዝምልከት ሓፂር ጭቡጥ ትዕዝብቲ ከቕርብ፡፡  ፅሑፈይ ኣብ’ቲ ናይ ዓሚ መሪሕ ቃል ዘተኮረ 

ክኸውን እዩ፡፡ 

ኣብ ሓደ ሸነኽ መቐለ ኣብ ገዛ ሓንቲ ስድራ ዝተፈፀመን ዝፍፀም ዘሎን እዩ፡፡ እታ ኣብ ሰላሳታት 

ዕድመ እትርከብ ኢለ ዝግምታ ኣዶ ቀትሪ ኣብ መንግስታዊ ቤት ዕዮ ትውዕል ኣማስዩኡ ድማ 

ንእሽቶይ እንዳ ሸቐጣ መቐጥ ኣላ’ታ ንዓኣ ትመርሕ፡፡ እታ ወገን ባዕላ ንምምሕያሽ ቀትርን 

ለይትን ምድካማ “የዕብለይ” የብላ፡፡ 

እታ ወገን ክልተ  ወድን ጓልን ቆልዑ ወሊዳ እያ፡፡ ክልቲኦም ደቃ ካብ ክልተ ሰብኡት እያ 

ወሊዳቶም፡፡ እቲ ዓብዪ ወዳ ተምሃራይ ሻምናይ ክፍሊ ኾይኑ፣ ንእሽቶይ ጓላ እውን ሳልሳይ ክፍሊ 

በፂሓ’ላ፡፡ ካብ ድሕሪ ሕዚ ወግዐይ ኣብተን እኖን ጓልን ከተኩር እዩ፡፡ ምኽንያቱ እተን እኖን 

ጓልን፣እኖን ጓልን ካብ ምዃነን ሓሊፉ ዘመሳስለን ጉዳይ ስለዘሎ፡፡ 

ጓል እታ ወገን ዝኾነት ህፃን ሕማም ብተደጋጋሚ የጥቅዓ፡፡ ገፃን ኣእጋራን ከናፍራን ይቖስል፡፡ 

ካብ ቅድሚት ኣስናና ሰለስተ ኣርባዕተ ስለዝሸረፈት ግርፃና ቆሲሉ ይረአ፡፡ ነገር ቆልዓ ምስ ከምኣ 
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ዝኣመሰላ መሓዙታ እንትትፃወት ንቑስላ እናረአዩ ሃመማታት ይዓስሉዋ፡፡ እታ ቆልዓ ብጣዕሚ 

ስለእተሕዝነኒ እንትረኽባ ብዓይነት ድዩ ብገንዘብ መቑሽሽ ከይሃብክዋ ኣይሓልፍን፡፡ ኣቦ ቆልዑ 

እየ’ሞ ከምዚ ኣቢሉ ዘቆሳሰላ እንታይ ምዃኑ ደጋጊሙ የሕስበኒ፡፡ ኣብ ከምዚ ኩነታት እናሃለኹ 

እዩ እምበኣር ንጥርጣረይ ዘግህድ ኣጋጣሚ ጎኒፉኒ፡፡ 

ከማይ እቲ ጉዳይ ዘተሓሳሰባ ጓል ኣንስተይቲ እታ ዳርጋ ኩሉ ነብሳ ዝቖሰለት ቆልዓ ዝተማልአ 

ጥዕና ከምዘይብላን ሕማማ ድማ ኤችአይቪ ኤድስ ዘስዓቦ ሕማም ክኸውን ከምዝኽእል 

ኣተንቢሃትለይ፡፡ ናብ ሓቂ ዝፅጋዕ ሓበሬታኣ መሊአ ክኣምኖ ግን ተወሳኺ መረጋገፂ ኣድልዩኒ፡፡ 

እቲ ቫይረስ ኣብ ደሙ ዘለዎን ብኣግባቡ መድሓኒት ፀረ-ኤችአይቪ ኤድስ እናተጠቐመ ዝሰርሕ 

ዘመድ ኣለኒ፡፡ ዘመደይ መድሓኒቱ ወዲኡዎ ብሓደ ክነምፅእ ናብ ሆስፒታል መቐለ ክፍሊ 

መዐደሊ መድሓኒትን ክትትልን ፀረ ኤችአይቪ ኤድስ ንኸይድ፡፡ ኣቡኡ ዝረአኹዎ ነገር ጥርጣረይ 

ኣረጋጊፁለይ፡፡ 

እታ ኣቐዲመ ዝጠቐስኩዋ ወገን ቆልዓ ሓዚላ፡፡ ዝሓዘለታ ቆልዓ ድማ እታ ተደጋጊሙ ነብሳ 

ይቖስል ዝበልኩኹም ጓላ እያ፡፡ እታ ወገን ናብ’ቲ ቦታ መድሓኒት ፀረ ኤችአይቪ ኤድስ እያ 

ክትወስድ መፅያ፡፡ለካ እቲ ቫይረስ ኣብ ደማ ዘለዋ ተጠቃሚት መድሓኒት ፀረ ኤችአይቪ ኤድስ 

እያ፡፡ ተጠቃሚት መድሓኒት ፀረ ኤችአይቪ ኤድስ  ምዃና ዘመስግና እዩ፡፡ ምኽንያቱ በቲ 

መድሓኒት ብኣግባቡ ዝጥቀሙ ዘለው ብዙሓት ወገናት ንዓርሶም ኮይኖም ንህዝብን ሃገርን እውን 

ይድግፉ ስለዘለው፡፡ እቲ ዘጉህየኒ ነገር ግን ካሊእ እዩ፡፡ 

ፀኒሐ ካብ እሙን ሰብ ሓቲተ ከምዘረጋገፅኩዎ፣ እታ ዕሽል ጓል እታ ዝብለኩም ዘለኹ ወገን እቲ 

ቫይረስ ኣብ ደማ ኣለዋ፡፡ እቲ ቫይረስ ኣብ ደማ ከምዘሎ ብምርመራ ተረጋጊፁ ንወላዲታ 

ተነጊሩዋ እዩ፡፡ እቲ ቫይረስ ኣብ ደማ ምህላው ጥራሕ እንተይኮነስ መድሓኒት እትጅምረሉ ጊዜ 

ምእኻሉ እውን ሓኻይም ንወላዲታ ነፂሮሙላ እዮም፡፡ እቲ ውሳነ ግን ኣብ ኢድ እታ ዕሸል 

ዘይኮነስ ብሙሉእ ዓርሰ ድሌት ወላዲታ ዝትግበር እዩ፡፡ 

እታ እኖ እቲ ቫይረስ ኣብ ደማ ከምዘሎን መድሓኒት እትጥቀም ምዃናን ክፍለጠላ ኣይትደልን፡፡ 

እዚ ምግባራ ብወገነይ ከም ገበን ገይረ ኣይወስዶን፡፡ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ዕሽል ጓላ መድሓኒት 

ምጥቃም እንተጀሚራ፣ንዓይ እውን ሰብ ክፈልጠኒ ይኽእክል እዩ ኢላ ሰጊኣ ዕድመ ጓላ ተሐፅር 

ምህላዋ እዩ፡፡ እዚ ተግባር ኣብ ልዕሊ ውላድካ ዝፍፀም ዝኸፍአ በደል ይመስለኒ፡፡ በቲ በለ በቲ 

እታ ወገን እቲ ቫይረስ ኣብ ደማ ኣሎ ኣብ ዕሸል ጓላ እውን ከምኡ፡፡ ምስ ኮነ “ሰብ ከይብለኒ” 

ኢልካ ምሕባእ ዘይኮነስ፣እናተጠንቀቕካ ሂወትካን ሂወት ውላድካን ምድሓን እዩ ዝበልፅ፡፡ 
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እሞ ድማ ካብ ሓደ ተማሂሩ ዝበሃል ሰብ እዚ ድዩ ትፅቢት ዝግበር? ዋላ ካብ’ቲ ዘይተምሃረ 

እንተኾነስ ? ብስሩ እውን ሎሚ ግንዛበ ምክልኻል ኤድስ ኣዝዩ በሪኹ ኣብ ዝበሃለሉ ጊዜ እውን’ዶ 

ከምዚ ኣሎ እዩ? በይዛኻትኩም ወለዲ-ደቅና ንዓና አሚኖም ናብ’ዛ ዓለም ዝመፁ እዮም እሞ፣

ንዝፈጠርናዮም ንድሕንነቶም ዙሪያ መለሽ ጥንቃቐ ብምውሳድ ዓቕምና ፀንቂቕና ካብ “ከይብሉኒ” 

ርሒቕና መድሕን ንኹኖም፡፡ 

/////                                       ////                                       

//// 

 


