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روستان در مورد ویروس کرونا آگایه دارند و مپذیرند که این ویروس توطئه نه؛ بلکه
مردم در مناطق شهری و
ی
یک مرض اسک ک ک ک ک ککت .بککا این حککال ،تنهککا زنککان از منککاطق ش ک ک ک ک ککهری و روس ک ک ک ک کتک یکان و تعککداد محک دود مردان از ش ک ک ک ک ککهرهکا
جلوگتی از شککیوک کرونا (مانند ش کسک ر یکی مکرر دسککتها) را انجام مدهند .دیدگاه مردان ،بخصککوص
رهنمودهای
ر
ی
ی
کتان زندگ مکنند ،در مورد ویروس کرونا متاثر از شککایعات اسککت ؛ درحایل که امامان
کسککان که در مناطق روسک ی
مسک ک ک ک ک ککاجکد و بزرگکان محکل در منکاطق روس ک ک ک ک کت یکان بکه مردم در مورد ویروس کرونکا آگکایه م دهنکد .تلویزیون ،برای
کسک ک یکان که به آن دسک کرکتش دارند ،منتع مورد اعتماد م باشک ککد .ر
اکتیت مردم مخواهند بدانند چه زمان ،در کجا
واکسی کرونا ر
ری
دستش خواهند داشت.
و چگونه به
یافتههای کلیدی

ر
سخت غذای خود را
هان که روزمزد هستند ،به
بویژه آن ی
تامی مکنند .به ر ی
ر ی
همی دلیل ،آنها با انکار کرونا خواهان

زنان و ساکنان شهرها نگران ویروس کرونا هستند؛ اما
نگر یان مردان ر
بیشت فقر و بیکاری است.

برگشت به کار استند.

پاسخدهندگان زن ر
بیشت نگران ویروس کرونا هستند؛ به این

دختان و زنان را ر
ناش از آن ،ر
ویروس کرونا و قرنطینه ی
بیشت

دلیل که زنان خود را مسوول مراقبت از صحت اطفال و

از بقیه اعضای فامیل متاثر ساخته است.
ر
بیشتی را
زنان ]نسبت به مردان[ چالش ها و نگر یان های
ی
تاثتات کرونا بر زندگ شان گزارش کرده اند.
در مورد ر
مسوولیت زنان و فشار ی
روان بر آنها بر اثر این اپیدم عمدتا

تاثت
اعضای دیگر خانواده مدانند .همچنان در رابطه به ر
کرونا بر آموزش اطفالشان نگران اند .به دلیل بسته بودن
متان) ،ی
مکاتب (از ماه حمل ایل ر ی
روستان
برخ از زنان
ی
ی
شورش
نگرانند که مبادا اطفال شان توسط گروه های

در جریان قر ر ی
نطی به دلیل مشکالت اقتصادی افزایش یافته

جذب شوند.

است.

ی
نوجوانان را
«از همسایهها شنیدم که شورشیان سیع دارند

تعداد زیاد زنان فعالیت های اقتصادی و تجاری شان را که
ر
دست و فعالیت های درآمد زای دیگر م
شامل صنایع

که به دلیل بسته بودن مکاتب از دروس دور ماندهاند جذب
ً
کنند .من شدیدا نگران اوالد های خود هستم».

نجته ی تقاضا و تولید به دلیل
گردد ،از دست داده اند .ز ر

 -مادر پنچ فرزند ،از والیت فاریاب

بسته شدن مارکیت ها و مختل شدن سیستم حمل و نقل

مردها ،به خصوص ساکنان روستا ،نگر یان ر
کمتی نسبت به

گسیخته و در نتیجه فعالیت های آنها متاثر شده است .به

ویروس کرونا دارند .بیکاری و فقر ،که در نتیجه قرنطینه
ر
مهمتین نگر یان شان است .بسیاری از آنها،
افزایش یافته،

باور پاسخ دهندگان مرد و زن ،تعداد زیاد زنانی که در سکتور

خصویص کار م کردند ر ی
نت وظایف شان را از دست داده

در مراکز اختصایص ر
کنتول کوید ۱۹-ر ی
نت از نگر یان های

اند.

زنان است .طتق گفته های شنونده های رادیو و اعضای
ی
انکشاف از والیت های بلخ ،دایکندی و فاریاب،
شوراهای

«من در ی

مکتب خصویص معلم هستم .بخاطری که

مکتب ها بسته است ،از هشت ماه بدین سو هیچ عایدی

ر
ر
دستش کارمندان صیح به مناطق
امنیت،
تهدیدات
ختنگار یان که اخبار
دوردست را محدود ساخته است .ی

 شنونده رادیو از والیت کندزی
ویروس کرونا همچنان زندگ اجتمایع زنان را متاثر کرده؛ به

ویروس کرونا را پوشش م دهند شاهد مواردی بوده اند که

ندارم».

بیماران زن از نتود کارمندان صیح زن رنج م برند.

زن ر
وقت فهمید نتیجه آزمایش

نحوی که آنها در جریان قر ر ی
گردهمان
نطی نیم توانستند در
ی
ُ
تاثت
ها و مراسم؛ چون عروش ها یشکت کنند .این بعد ر

کرونایش مثبت است در صحن شفاخانه اختصایص کرونا

کرونا بر زنان بخاطری مهم است که ارتباطات زنان با
دنیای ربتون از خانه نسبت به مردان ر
کمت است .ویروس

افتید و بیهوش شد .کارمند صیح زن در انجا وجود نداشت
تا او را داخل یبتد .بعد از ر
مدن ،کارمندان صیح مرد مجتور

ر
دختان را متاثر کرده است و تعدادی از
کرونا تحصیل
رفی ر
خانواده ها به بهانه ء ویروس کرونا ،مانع ر ی
دختان شان

شدند او را دخل یبتند و تحت مراقبت قرار دهند .اگر این
ی
فرهنگ ر
بیشت دارد م
قضیه در ی والیت که حساسیت

به مکاتب م شوند.
ی
کسان که مخالف کار کردن زنان در ربتون استند،
"برای
ویروس کرونا بهانه خون م باشد .م توانم نام ی
بعض از
ی
بگتم که به ر
دختای شان اجازه ر ی
رفی
فامیل های منطقه ما را ر

بود ،ممکن وی را از دست م دادیم چون هیچ مردی نیم

«من شاهد بودم ی

تواند ی
-

خانم را لمس و یا تداوی کند».

ختنگار مرد از دایکندی
ی

به مکتب را نیم دهند و ر
حت مانع درس خواندن شان م

مردم در مورد رهنمودهای صیح معلومات دارند؛ ویل در

شوند".

همه جاها رعایت نیم کنند .زنان و مردان ساکن شهرها
ً
مکررا دستان خود را مشویند .پاسخدهندگان گفته اند
ری
شسی مکرر دستها برای آنها آسان بوده است ،اما

-

شنونده رادیو از مزار یشیف

زنان نگران آمدن موج دوم کرونا و عدم ر
دستش به خدمات

پوشیدن ماس  ،رعایت فاصله اجتمایع و قر ر ی
نطی کردن

ابتدان صیح اند .آنها به خدمات صیح برای تداوی
ی
بیماران کرونا و امراض دیگر ین باورند .کمتود کارمندان
بعض والیات ر ینت بر نگر یان زنان و ر
صیح زن در ی
دختان

خویش در صورت مشاهده عالئم بیماری برای شان سخت

افزوده است.
زنان در همه والیات نگران موج دوم کرونا اند .زنان در
روستاها نگران ر
ابتدان صیح
دستش محدود به خدمات
ی
هستند .کمتود کارمندان صیح زن در ی
بعض والیات و ر
حت

م باشد.
تمام ر
پیشگتانه؛ مانند
اشتاککنندگان زن و مرد از اقدامات
ر
ری
شسی دستها ،رعایت فاصله اجتمایع ،پوشیدن ماس ،
ی
گردهمانهای
ضدعفون کردن سطوح و اشیا و اجتناب از
ی
بزرگ آگاه استند .زنان به طور عموم و مردان ساکن شهرها
ً
ی
آسان
گفتهاند مکررا دستان خود را مشویند؛ چرا که به

توانستهاند خود را با این عمل وفق دهند .با این حال ،عدم
ر
دستش به صابون و آب پاک یگ از موانع برای فامیلهای
فقت و کوخها مباشد.
ر

از  ۴۰۰۰نفر زیر ی
•

این در حایل ست که ،گفتههای ی
برخ از گروهها بیانگر عدم
ر
فقت
آگایه آنها در مورد رفتارهای
محافظت است .افراد ر

اجتمایع دور هم جمع شدند.
ی
مردان که تحصیالت ر
آنهان که در
کمتی دارند و
ی
ی
روستان هلمند ،ننگرهار و بلخ زندگ مکنند
مناطق
ی
ی
ر
بیشت
کسان که رهنمودهای صیح را
به این باور اند
ر
بیشت آسیب پذیر بودهاند؛ درحایل که
رعایت کردند
ی
کسان که ر
کمت محتاط بودند گرفتار این مرض

ساکن شهرها معنای فاصله اجتمایع مصئون را نیم دانند.
برای بسیاری ،رعایت فاصله اجتمایع ی
یعت در آغوش
ن ری
گرفی همدیگر و دست ندادن ،که در اوایل شیوک بیماری
ی
آن را رعایت مکردند؛ اما اکنون روش های زندگ آنها به

سقف بدون رعایت فاصله

نشدهاند.
•

اکتیت ر
همچنان ،ر
اشتاک کنندهها فکر مکنند هرگاه

حالت عادی برگشته است .ر ی
همی طور ،کوخها از عالئم

شخض به این مرض متتال شود ،برای مدت شش ماه

بیماری کرونا تنها در مورد تب و شفه آگاه استند.

در مقابل آن مصئون است ؛ بنابر این ،الزم نیست

«انجام کمپاین عامه کار اسان است ،اما در عمل پیاده
کردن موارد آن کار مشکیل م باشد؛ طور مثال ،ر ی
شسی

رهنمودهای صیح را رعایت کنند.
اگر کیس به مرکز ر
کنتول کرونا برای تداوی مراجعه
ً
کند ،ر
داکتان قصدا وی را با زرق امپول به خاطر

•

دست ها با صابون برای  ۲۰ثانیه کار آسان و یگ از مهم
پیشگتانه اند؛ اما ر
اکتیت مردم هنگام که
ترین اقدام
ر

جلوگتی از شیوک ویروس مکشند.
ر

ربتون از خانه استند ر
دستش به صابون ندارند».

"مردم در منطقه ما مگویند ویروس کرونا دیگر وجود

شنونده رادیو از والیت هلمند

ندارد ،اگر هم وجود داشته باشد ،آن قدر که دولت میگوید

-

ی

جدی نیست"
دیدگاه مردم در مورد ویروس کرونا هنوز هم متاثر از
شایعات است .اگرچه ر
اکتیت پاسخدهندگان م پذیرند که
روستان باور دارند
کرونا ی مرض است نه توطئه ،مردان
ی
این بیماری در افغانستان از ر ی
بی رفته است .

-ی

ی
انکشاف از والیت هلمند
عضو شورای

رسک ککانه ها منتع اصک ککیل آگایه دیه در مورد ویروس کرونا تل ر م
گردد

ر
ی
شایعان را که پاسخدهندگان گزارش دادهاند قرار
بعض از

ی
مردان که به آن ر
دستش دارند ،منتع
تلویزیون ،برای زنان و

ذیل است:

اصیل معلومات در مورد ویروس کرونا پنداشته م شود .با
این حال ،روستانشینان ر
بیشت از رادیو برای کسب معلومات

•

مردهای ساکن روستاها به این باور هستند که دولت
برای جذب کم های ر ی
بی الملیل در مورد کرونا مبالغه
ر
مکند .این ادعا ی
مشورن
زمان تقویت شد که در جرگه
مت ی
اختا با ر ی
بان حکومت در کابل برگزار شد بیش
صلح ر

در مورد ویروس کرونا استفاده م کنند .آگایه دیه توسط
مالامامان از طریق مساجد و کمپاین خانه به خانه توسط
بزرگان محل ،ر ی
نت منابع معلومات برای این گروه دانسته
شده است .این درحالیست که شایعات از طریق شبکه

های اجتمایع و دوستان و اعضای خانواده ها پخش م

تامت جمع اوری ش ک ک ک ک ککده
ننگرهار و هلمند در اوایل ماه س ک ک ک ک ک ی

گردد.

است .گروه های که مصاحبه شده اند:

«بیشک ک کرکت معلومات در مورد کرونا را از تلویزیون بدسک ک ککت م
اوریم .گاه گایه از طریق رادیو هم بع یض ک معلومات ن یشک م

-

شش زن و پنج مرد شنونده رادیو

-

ی
انکشاف محل
پنج زن و دو مرد عضو شوراهای

ش ککود و مال مس ککجد ما هم یگان وقت در مورد مراقبت های

-

ختنگار فعال
شش ی

کگتانه از طریق لودس ک ک یکر مس ک ککجد ص ک ککحبت م کند و
پیش ک ک ر
بزرگککان منطقککه ر ینت یکبککار اوراق آگککایه دیه را خککانککه بککه خککانککه

هکمکچکنک ک ککان ،چکهک ک ککار بکح ک ک ک

توزی ککع کردند».

ر گکرویه ( Focus Group

فقت سک ک ک ک ککاکن شک ک ک ک ککهر کابل و دو بح
 )Discussionبا افراد ر

ی
انکشاف والیت فاریاب
عضو مرد شورای

ر گرویه با کوخ ها انجام شده است.
برای درک ر
بهت تجربه مردم از ویروس کرونا ،از آنها در مورد

زنکان و مردان م خواهنکد بکداننکد واکس ک ک ک ک ک ر ی
کی کرونکا چکه زمکان،
در کجا و چگونه قابل ر
دستس خواهد بود.

نگرا ین های عمده شان ،معلومات شان از این ویروس و
ی
چگونگ ر
دستش به معلومات در مورد
منابع معلومات و

معتت
آنها همچنان م خواهند در مورد ش ک ک ک ککایعات از منابع ی
شک ک ک ک ککامل تلویزیون ،رادیو و یا مال امامان مسک ک ک ک ککاجد و ر
داکتان

ویروس کرونا پرسیدیم .از شنوندگان رادیو خواسته شد
ی
انکشاف
تجارب خود را یشی کنند و از اعضای شوراهای

ر
معلومان را
بگتند تا بتوانند درس ک ک ک رکت یا نادرس ک ک ک رکت
معلومات ر

ختنگاران در مورد تجارب خودشان و تجارب و رفتار مردم
و ی

که از ش ک ک ککبکه های اجتمایع و دوس ک ک ککتان ش ک ک ککان بدس ک ک ککت م

در محیط شان پرسیده شده است .برعالوه این مصاحبه

آورند ،تشخیص کنند.

ها و داده های تحقیق با یافته های تحقیقات دیگر ین ین

-

ی

یان گردیده است.
ش میدیا اکشن در مورد ویروس کرونا ارز ی
ی
تلفون
داده های این تحقیق از طریق  24مصک ک ککاحبه عمیق

قبل از راه اندازی تحقیق ،با گروه کاری مبارزه با ویروس
ر
معلومان را که آنها نیاز
( )RCCEمشوره نمودیم تا بتوانیم

روش تحقیق

ب ک ککا مردم والی ک ککت ه ک ککای؛ ف ک ککاری ک ککاب ،بلخ ،کن ک ککدز ،دایکن ک ککدی،

دارند در سوالنامه این تحقیق بگنجانیم.

در رابطه به صدای مردم
ی
ی
پژوهیس در
ختنامه بازتاب یافته های
این ماهنامه
پژوهیس براساس اظهار نظر مردم تولید گردیده است .هد اصیل این ی
بشدوستانه را برای پالن گذاری و تطتیق ر
مورد درک و فهم مردم از ویروس کرونا و نگر یان آنهاست تا موسسات صیح و ی
بهت
برنامه های شان بر اساس نیاز و ارجحیت های جامعه کم

ختنامه توسط ین ینش میدیا اکشن با کم
کند .این ی

مایل سازمان

افتز کانادا ( )Global affairs Canadaتهیه گردیده و محتویات آن مسوولیت ین ینش میدیا اکشن م
صیح جهان و گلوبل ر
ی
ختیه را حمایت م
باشد ،و هرگونه دیدگایه که در آن ذکر گردیده نمایندگ از خود ین ینش و یا تمویل کننده های که کارهای ر
کنند ،نیم کند.
ر
گتی نهادهای دیگر برای به ر
ری
ساحان که در آنجا فعالیت دارند و تحلیل داده
گذاشی دیدگاه های مردم از
اشتاک
ما از سهم ر
ر
بیشت با این ایمیل تماس شوید.
ختنامه استقبال م کنیم .برای معلومات
ها و تولید نسخه
ی
rashed.hayati@af.bbcmediaaction.org

