ባህርያዊ ለውጢ ኣብ ርድIት ኤች.ኣይ.ቪ
ለውጢ ርድIት ኣብ ኤች.ኣይ.ቪ (Behaviour Change
Communication/BCC) Eንታይ ማለት Iዩ፧
ብሓፈሽU፡ ለውጢ ኣብ ርድIትን ዝርርብን ኤች.ኣይ.ቪ ምትEትታው
መስርሕ Iዩ Iልካ ክግለጽ ይክኣል። ንሱ ድማ ሰባት ኣብ ከመይ ዝበለ
ኩነታት ኣለዉ ክትርዳE ምኽኣል ማለት Iዩ። በዚ መስርሕ Eዚ ኣቢልካ ከኣ
ነቲ ዝኽሰት ስክፍታታት ዝምልሱ መልEኽትታት ምስንዳEን ምዝርራብን Iዩ።
ብማEከናት መራኸቢታት ኣቢልካ ድማ Eቲ መልEክትታት ናብ ህዝቢ
ምምሕልላፍን ምዝርጋሕን። ብU ኣቢልካ ከኣ ሰባት ኣብ ኤች.ኣይ.ቪ ዘለዎም
ርድIትን ኣተሕሳስባን ምልዋጥ። ናብ ሓደጋ ዘቃልEዎም ናህርያትን
ልምድታትን ምልዋጥ ማለት Iዩ።
ብፍላይ ድማ ሓደጋ ንምንካይ ዘAውት ብዙሕ ቀጸላታት ዘሎዎ መሳርሒ
መስርሕ ለውጢ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል። ብጽፉፍ ኣገባብን ንጹር መንገድን
ጥEናዊ ሓበሬታ ናብ ውልቀ ሰባትን ሕብረተ ሰባትን ንምዝርጋሕ ኮነ መልEኽቲ
ንምምሕልላፍ ዝሕግዝ መሳርሒ Iዩ።
ስለዚ ከኣ Iዩ Eቲ ኣተኩሮ ብተግባራዊ መንገዲ ኣብ ባህረ ለውጢ ኣብ
ምምጻE ዘድህብ። ከም ዝፍለጥ ውልቃዊ ባህረ ሰብ ብቐጥታዊ ይኹን
ብተዘዋዋሪ መንገዲ ብኣብ ኣከባቢU ዘጥርዮ ተመኩሮ ዝጽሎ Iዩ። ከምዚ
ክብሃል ከሎ ድማ ብማሕበራዊ፡ ቁጠባዊ፡ ሃይማኖታውን ባህላውን መዳያት
ክጽሎ ይኽEል ማለት Iዩ። ስለ ዝዀነ ከኣ ኩሎም ዝግበሩ ዝተፈላለዩ
መንገድታት ርክብ ወይ ጎስጓስ ናብ ሓባራዊ Eዳጋታት፡ መራኸቢ ማEከናትን
ማሕበራዊ ርክባት ዝካየደሎም ቦታታትን ዝቐንE።
ኤች.ኣይ.ቪ ንሓደ ሕብረተ ሰብ ቅድሚ ንሓደጋ ምቅልU ብኣድማI ክግታE
ይኽEል Iዩ። Eዚ ንምግባር ግና ውልቀ ሰባትን ሕብረተ ሰብን ህጹጽ ስጉምቲ
ዘልድዮ ዝላባE ሕማም ምዃኑ ክርድU ግድነት Iዩ። ፈለማ መሰረታዊ
ኣፍልጦ ኤች.ኣይ.ቪ ክህልዎም ምግባር። ንምክልኻሉ ዝሕግዙ ኣገባባት
1

ምምሃር፡ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዝኽEሉ Eድል ምኽፋትን መከላኸሊ ነገራት
ምቕራብን Iዩ። ልEሊ ኹሉ ግና ውሑስ ባህረ ንኸጥርዩ ከባቢOም ዓዳምን
ኣዳብን ምዃኑ ክግንዘቡን ክርEዩን ከለዉ Iዩ።
ኤች.ኣይ.ቪ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ በካሊ ሕማም ምዃኑ ፍሉጥ Iዩ።
ስለዚ ጉዳይ ኤች.ኣይ.ቪ ብሃገርን ሕብረተ ሰብን ደረጃ ክዝረበሉ ዝግባE Iዩ።
ክዝረበሎም ዘሎዎም ነገራት ድማ ወሲብን ወሲባዊ ርክባትን፡ ዘስEቦ ሓደጋ፡
ሓደገኛ ባህርያት ኣብ ጾታዊ ርክብ ዝኣመሰሉ Iዮም።
Eቲ ካልE ኣብ ግንዛቤ ክኣቱ ዘሎዎ፣ ኤች.ኣይ.ቪ፡ ሰባት ዘለዎም ጸገም
ኤች.ኣይ.ቪ ንምEላይ ንዝነበረ ክቡር ባህላዊ ልምድታት ከም ዝግህሱ ዝደፋፍE
ምዃኑ Iዩ። ስለዚ ከኣ Iዩ መስርሕ ለውጢ ባህረ ኣብ ርድIት ኤች.ኣይ.ቪ
ዘድሊ። Eዚ ሓጋዚ መሳርሒ መስርሕ ለውጢ ውጽIታውን ሓላፍነታውን ዝኾነ
ቃና ርክብን ዝርርብን ኣሎዎ። Eዚ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ሰባት Eሙቅ ዝበለ ኣፍልጦ
ሳEቤንን ጽልዋን ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወት ሕብረተ ሰብ
ንክህልዎም ዝድርኽ Iዩ።
ውጽIታዊ ጠቅሚ ባህርያዊ ለውጢ
ነዚ መደብ ባህርያዊ ለውጢ ውጽIታዊ ንምግባር ዝሕግዙ ኣገባባት Eዞም
ዝስEቡ Iዮም።
ኣፍልጦ ክብ ምባል፡ ሰባት ኣብ ኤች.ኣይ.ቪ ዘሎዎም ኣፍልጦ ክብ ዝብል Eቲ
ሓቅታት በቲ ዝርድOም ቋንቋ፡ ማEከናት መራኸብን ዝርA ነገራትን ክግለጽ
ከሎ Iዩ። ብቐሊሉ ከዛምድዎ ስለ ዝኽEሉ ማለት Iዩ። ይኹን Eምበር
መደብ ምምEባል ባህርያዊ ለውጢ ኣታባባI ክኸውን ኣሎዎ። ንሱ ከኣ Iዩ
ኣዎንታዊ ለውጢ ባህርያት ኣብ ተዓዘብቱ ዘስርጽ።
ምንቕቓሕን ምትብባEን ኮማዊ ምይይጥ፡ መደብ ምምEባል ባህርያዊ ለውጢ፣
ሕብረተ ሰብ ዘተባብEን ንሃገራዊ ዘተ ዝEድምን ክኸውን ኣሎዎ። Eቲ ዘተ
ድማ ኣብቶም መሰረታውያን ዝኾኑ ጠንቅታት ምልባE Eዚ ሕማም ዘተኰረ
ክኸውን የድለ። Eቶም ጠንቅታት፣ ሓደገኛ ባህርያት፡ ሓደገኛ ቦታታትን ነዚ
ሓደጋ ጥጡሕ ባይታ ዝፈጥር ኩነታትን Iዮም። ስለዚ መደብ ባህርያዊ
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ለውጥን ምይይጥን ናይ ግድን መበቆል ሓበሬታን መንቀሊ ኣገልግሎትን
ክኸውን ኣሎዎ። ከምU Eውን ነዚ ሓደጋ ንምEጋት፡ ተነጽሎ ንምቅላስ፡ ካብ
ናብዚ ሓደጋ ምቅላE ንምድሓን ዝግበር ዳርን ግንባርን ግጥም ተግባራዊ
ክኸውን ክሕግዝ ኣሎዎ።
ምEዋትን ምንጥጣፍን ጥብቅና፡ መደብ መስርሕ ምልዋጥ ባህርያት፣ ጉዳይ
ተላባI ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ ህጹጽ ምዃኑን ኣብ መደብ ሓንጸጽቲ ፖሊስን
መራሕትን ክኣቱ ዝደፋፍE ኰይኑ ክሰርሕ ኣሎዎ። ብEቱብን ምሉE ደገፍን
ባይታ መጣበቂ ክኸውን ኣሎዎ። Eዚ ጥብቅና ካብ ታሕተዋይ ጽፍሒ ሕብረተ
ሰብ ክሳብ ላEለዋይ ጽፍሒ ሃገር ክህሉ ልሙድ ንክኸውን ክድርኽ ኣሎዎ።
ምንካይ ተነጽሎን ኣድልዎን፡ መደብ ምልዋጥ ባርያት ኣብ ኤች.ኣይ.ቪ፣
ተነጽሎን ኣድልዎን ንምቅላስን ጸቒጥካ ንምስራሕን ክሕግዝ ኣሎዎ። ኣብ ልEሊ
Eዚ፡ ግብረ መልሲ ሕብረተ ሰብ ንምቅላሕ ባይታ ክፈጥርን ክጸሉን ግድነት
ክኸውን ኣሎዎ።
ምEዋት ኣገልግሎት ምክልኻል፡ ክንክንን ሓገዝን፡ Eዚ መደብ Eዚ ዝተፈላለዩ
ጸገማት ንምEላይ ሓጋዚ ክኸውን ይግባE። ብጾታዊ ርክብ ንዝመሓላለፉ
ሕማማት ንምክልኻልን ናብዚ ኣስጋI ሕማም ኤች.ኣይ.ቪን ዝኽትምናን
ዝተቃልU ቈልU ንምድሓንን ዝግበር ጻEሪ ዘAውት ክኸውን ኣሎዎ። ወለንታዊ
መርመራን ምኽርን ንምሃብ ኮነ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ከይመሓላለፍ ዝውሃብ
ኣገልግሎታት ከAውት ይግባE። ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ኰይኖም ዝነብሩ ሰባት
ንምሕጋዝ ዝግበር ቃልሲ Eውን ከAውት ኣሎዎ። መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ
ተጠቂሞም ዝምEብሉ ሕማማት ንምክልኻል ኣብ ዝብገር ክሊኒካዊ ክንክን
ሓጋዚ ክኸውን ኣሎዎ።
ክቕሰም ዘሎዎ ትምህርቲ
ልEሊ ኩሉ ዝወጹ መደባት EላምOም ንክሃርሙ ኣብ ዝግበር ጻEሪ መደብ
ምልዋጥ ባህርያትን ዘተን ክነጣጠፍ ኣሎዎ። ኣካል መደብ ምክልኻ ኤች.ኣይ.ቪ
ኰይኑ ክስርሓሉን ዝወጹ ሓጸርቲ መደባትን ንድፍታትን ክንክን ኮነ ሓገዝ
ንምድንፋE ክድፍኣሉ ግድነት የድሊ። ኣብ ውልቃዊ ባህርያት ሰባት ምልዋጥ
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ኣተኲሩ ክስርሓሉ ኣሎዎ። ከምU Eውን ንሓደጋ ዘቃልU ቦታታት ኣለሊኻ
ኣድላዪ ለውጢ ንምትEትታው ጥጡሕ ባይታ ክፈጥር ይግባE።
Eቲ Eላማ ዝኾነ ህዝቢ ወይ ሕብረተ ሰብ ኣብ ነብሲ ወከፍ Eዚ መደብ ክዋሳE
ክሳተፍን Eድል ክረክብ ኣሎዎ። ኣድማEቲ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ኣገባባት፡
መንገድታትን መራኸቢ ማEከን ርክባትን ክርዓሙ የድሊ።
ኣብ ምፍርራህ ዝተመርኮሰ ጎስጓስ Eኳ ውጽIታዊ ኣይኮነን። የግዳስ ኣድላይነት
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ብማEከናት ዜና ኮነ ምኽሪ ኣብ ዝወሃበሉ ማEከል፣ ትምህርቲ መዘና
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ኣብ ቤት ስነ-ጽባቐ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባEትዮ ንኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ
ዝምልከቱ መደባት ምስራE። በዚ መንገዲ Eዚ ኣቢልካ ንምክልኻል
ኤች.ኣይ.ቭ/ኤይድስ ዝምልከት ሓበሬታ ክዝርጋሕ ይከኣል።
ብባህረ ስርሖም ንዝለዓለ ሓደጋ Eዚ ሕማም ዝቃልU መራሕቲ መካይን
ንግዳውያን ትካላት ዝኸውን መደባት Eውን ክስራE ኣገዳሲ Iዩ። ኣድላዪ
ዝኾነ ሓበሬታ ክበጽሖም ኣድላዪ Iዩ። መዘናታቶም ዝኾኑ መዓድትን
መሃርትን ካባታቶም መዚዝካ ምስልጣን ዘAውት Iዩ። ድሕር ስልጠና፡
ምክልኻል ኤች.ኣይ.ቪ/ኤድስን ኣጠቃቅማ ኮንዶምን ክምህሩ፡ ሓበሬታ
ክዝርግሑን ከመሓላልፉን ምድላዎም ዝከኣል Iዩ።
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