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 غږد خلکو  او رونا وېروسک

۲۰۲۰تمبر ، سپمیاشتنۍ څېړنیزه پاڼه  

 مهمې موندنې
 

 ل  ژوند کويښځې او هغه خلک چې په ښاري سیمو کې 
ناروغۍ په اړه اندیښمن دي. سړي تر ډېره   ۱۹-هم د کوېډ

 .نه لريپه اړه اندیښ بې وزلۍبریده د بیکارۍ او 
 

نکو تر ډېره په عمومي ډول د کرونا وښځینه ځواب ویو
له دې  ګنده کړې. ددوی اندېښنه وېروس په اړه اندېښنه څر

مانو او د کورنۍ د نورو وکور کې د ماش  چې پهوه  کبله
 .غړو د سالم ساتلو مسولیت احساسوي

نو پر زده کړو د اغېز په اړه  واوالدخپلو    همدارنګه ددوی  
هم اندېښمنې وې. د بېلګې په توګه، د هغې مودې په اړه  

)د مارچ بهر دي  اندېښمنې وې چې کوچنیان یې له ښونځي  
ممکن د  یې اوالدونه  په پایله کېمیاشتې راهیسې( او 

 .وګرځي نښهارنې مد ګو واورپک 
  
له خپلو ګاونډیانو مې واورېدل چې اورپکي کوښښ کوي " 

له امله   ۱۹-وګوماري چې د کوېډترڅو هغه تنکي هلکان 
یې ښونځي تړلي دي. زه د خپلو اوالدنو په اړه ډېره 

 "اندېښمنه یم.
 پنځو اوالدنو مورله فاریابه د  -

 اوسېدونکوسیمو  يخو سړیو او په ځانګړې توګه د کلیوال
ناروغۍ په اړه ورته اندېښنې نه دي یادې   ۱۹بیا د کویډـ

 کړي.
وه چې د ټولنې د خلکو نارینه ځواب ویونکو احساس کا

ددې وبا په   چېدي  بې وزلۍ په اړهاو  ۍبېکارد اندېښنې 
 ال دغه اندېښنه ډېره کړې ده.  بندیزونوکې  موده

 
په ځانګړي ډول بې وزلو او  د ورځنۍ    ، هدوی ډیری برخ  د

 پیدا کولو خپلو کورنیو ته د خوړو   یې مزد عاید لرونکو
. په پایله الس او ګرایوان وله  رله ستونزو س  برخه کې    په

کې اړ شول ترڅو خپل کار ته وګرځي او دا ونه مني چې  
 ال اوس هم شته.  ۱۹-کوېډ

 ېاو نجون  ېمله یې بندیزونو ښځاناروغۍ او له    ۱۹-کوېډ
 ې کړي ديمند کورنۍ د نورو غړو په پرتله ډېرې اغېز

 
ه نارین له هغو کسانو سره چې موږ خبرې وکړې، ښځو د 

زیاتو ننګونو او  له امله پر ځان د ۱۹-په پرتله د کوېډ و
د دې وبا په موده کې په ښځو    ؛سمدستي اغېزو یادونه وکړه

شوي، په ځانګړې توګه د  ېرفشارونه ډفزیکي او رواني 
زیات مالي فشار او د بندیزونو پرمهال په کور کې د کورنۍ 

 امله. د نارینه غړو او کوچنیانو د شتون له 
 

ډیری مېرمنو خپلې وړې سوداګرۍ له السه ورکړې لکه 
بازارونو ته د السي صنایعو او ځینې نورو  ځایي

محصوالتو جوړول. په دې موده کې د اکماالتو دې لړۍ 
یې د پام وړ اغېزمن کړه.   کاروبارسقوط وکړ چې ددوی 

دواړو نارینه او ښځینه  ګډونوالو وویل ډیرو هغو مېرمنو 
وصي سکټور کې کار کاوه خپلې دندې له السه  چې په خص

 ورکړي دي.  
 

کرونا د ښځو پر محدود ټولنیز ژوند منفی اغېزه درلوده  
لکه ودونه، جنازې  محفلونه  ېځینځکه د بندیزونو پرمهال 

او داسې نور مراسم منع شوي وو. ددې چارې اغیزه د  

 ۲۰۲۰سپټمبر، 

 

 

 

 میاشتې مهم ټکي  ېدد
او    مني  د یوې ناروغۍ په توګه یېاو    يږ پوهی  په اړه  ۱۹- سیمو کې خلک د کوېډ   يښارونو او کلیوالپه  

، یوازې یو څو ښځو او کم شمېر سړیو د کرونا  که څه هم . رته نه ګوريې دسیسې په سترګه و د یو
په بیا بیا ځلې د السونو  د بېلګې په ډول،  د روغیتیایي الرښوونو )د مخنیوي په موخه  وېروس د خپرېدو  

سړي، په ځانګړي ډول   .په ښاري سیمو کې  یوازې ، هغه هم یادونه کړې ده په پام کې نیولومېنځلو( 
   تر ډېره لیدونه یې او  بې باوره دي  په تړاو۱۹- کوېډ  د سیمو کې ژوند کوی  يهغوی چې په کلیوال

  او باوري   په برخه کې رسنۍ ترټولو اصلي   معلوماتو   تړاو د په    ۱۹-. د کوېډ من کړي دي اغېز  ګنګوسو  
  خلکو ته  او د ټولنې مشران هم  په دې برخه کې  ء سیمو کې  دیني علما ليکیږي، په کلیوا ګنل  سرچینه 

سرچینه   باوري مالومات وړاندې کوي. ټلویزیون د هغو خلکو ترمنځ چې السرسی ورته لري تر ټولو 
  ۱۹-چې کله، چېرته او څنګه کوالی شي د کوېډ  ه شيپوبلل کیږي. اوسمهال ډیری خلک غواړي 

 . يواکسین ترالسه کړ 
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د نورو چارو   نارینهپه پرتله پر ښځو زیاته وه ځکه    وونارین
لپاره له کوره بهر وځي، دوی یوازې د کار په موخه له  
کوره بهر ځې او له همدې امله دا ورته د ټولینزو اړیکو 

 یواځینۍ الر پاتې ده.
 
ښونکې یم. له اتو   ېک زه په یوه خصوصي ښونځي"  

میاشتو راهیسې هېڅ ډول عاید نه لرم ځکه ښونځي تړلي  
 " دي.

 په کندز کې د راډیو یوه تنه اورېدونکې -
 

په دې موده کې نجونې ښونځیو ته نه دي تللي او ډیری  
ناروغۍ له   ۱۹-کورنۍ د هغې نا امنۍ له امله چې د کوېډ

و کې  امله رامنځته شوې بېرته ښونځي ته د هغوی په لېږل
ډاډمنې نه دي. دا به په هېواد کې د نجونو زده کړې  
اغېزمنې کړي ځکه کورنۍ د نجونو د زده کړو په برخه  
 کې زړه نازړه دي او ممکن دا د یوې پلمې په توګه وکاروي. 

 
د کرونا وېروس د هغو خلکو لپاره چې له کوره بهر د " 

سره مخالف دي یوه ښه پلمه ده. زه په  کولو ښځو له کار 
خپل ګاونډ کې د ځینو داسې خلکو نومونه درته اخېستالی 
شم چې اوس هم نجونو ته له کوره بهر د کار کولو اجازه 

 " ګه راګرځوي.تنه ورکوي او حتی ښونځي ته یې له 
 په مزار شریف کې د راډیو یو تن نارینه اورېدونکی -
 

[ له دویمې څپې په اندېښنه کې دي  ۱۹-مېرمنې ]د کوېډ
لومړنیو روغتیایي خدمتونو ترلسه کولو په برخه کې  او 

او  ۱۹-وېره لري ځکه د روغتیا نیمګړي سیستم د کوېډ
نورو ناروغانو ته د لومړنۍ درملنې په برخه کې خپله  

وار دمخه ثابته کړې. په روغتیایي خدمتونو کې   ورتیاکمز
د ښځینه کارکونکو کمښت ښځو او نجونو ته د ل زیات 

 .ید رنځ سبب شوي
 

  ۱۹-ښځې په ټولو والیتونو کې اندېښنه لري چې د کوېډ
دویمه څپه به راشي. په کلیوالو سیمو کې ښځې  ۍناروغ

په برخه کې   يرسلومړنیو روغتیایي خدمتونو ته د الس
او حتی په ځینو ښارونو او    نواندېښمنې دي. په ځینو والیتو

  ناروغۍ په ځانګړو مرکزونو  کې د   ۱۹-همدارنګه د کوېډ
و او مېرمنو ه  ښځینه روغتیایي کارکونکو کمښت هم د نارین

لپاره یوه لویه اندېښنه ده. په بلخ، دایکندي او فاریاب    ودواړ
د ځینو اورېدونکو  او د   ګانوراډیو هوالیتونو کې د ښځین

ټولینزو پرمختیایي شوراګانو د ځینو غړو  په وینا، د امنیتي 
ګواښونو له امله د روغتیایي خدمتونو کارکونکي لېرو پرتو 

-ېډچي د کومحدود السرسي لري. هغو خبریاالنو    سیمو ته
ناروغۍ اړوند خبري کېسو ته پوښښ ورکاوه ددې  ۱۹

 ایې کارکونکو کمښت څنګهشاهدان وو چې د ښځینه روغتی
 د رنځېدو سبب کیږي. وښځینه ناروغان د
 

ما ولیدل چې یوه ښځه بې هوښه شوه او د روغتون په  " 
  ۱۹-وته کله چې له دې خبره شوه چې د کوېډېپوړ را پر

هغلته کومه ښځینه روغتیایي  ه.د هټست پایله یې مثبت
د  ټې ته د روغتون کوکارکونکې نه وه چې نوموړې ښځه 

. له څه وخت تېرېدو وروسته یو نارینه ې وایننه کړ
 نوموړي ښځه یې د درملنې په موخه کارکونکی راغی او 

دننه کړه. که دا پېښه په یوه حساس والیت کې ته داخل 
ې وای  رامنځته شوې واي، موږ ممکن هغه له السه ورکړ

نه شوای کوالی هغې ته الس وروړي  به ځکه هېڅ سړي 
  " او درملنه یې وکړي.

 په د ایکندي کې یو تن نارینه ژورنالست -
 

نه ل هم د ګنګوسو تر اغیز  وپه تړاو باور ۱۹-د کوېډ
لندې دي. که څه هم ددې څېړنې ډیری برخه وال دا مني  

ې دسیسې په  او د یو دهیوه ناروغي  ۱۹-چې کوېډ
سیمو خلک فکر  ي، د کلیوال رته نه ګوريسترګه و

ناروغي په افغانستان کې له منځه تللې   ۱۹-کوي چې کوېډ
 ده. 

 
د هغو ځواب ویونکو سره چې موږ خبرې وکړې ځینې 

  په الندې ډول بیان کړې:یې  ګنګوسېعمومي 
حکومت د نړیوالو سیمو نارینه فکر کوي چې    يد کلیوال •

په موخه ددغه وېروس په ښودلو کې   ولوټولمرستو را
زور هغې وروسته له  ۍدې بې باور مبالغه کړې.

توب د سولې کومت په کوربد افغان حواخېست چې 
کسانو بې له   ۴۰۰۰  لپاره نږدې    جرګې  ورتي لویيمش

تر یوې خېمې   يونیسپه پام کې  یې  دې چې ټولنیز واټن  
 الندې راټول شوي وو. 

نارینه چې د زده کړو کچه یې ټیټه ده او هغه خلک هغه   •
سیمو   يچې د هلمند، ننګرهار او بلخ والیتونو په کلیوال

هغه کسانو چې کې ژوند کوي په دې باور دي 
 ۱۹-د کوېډاو روغتیایي لرښوونې په پام کې نیولې 

بیا هم په دغه ناروغۍ ناروغۍ په وړاندې ډیر حساس  
ږ ، په داسې حال کې چې هغو خلکو چې ل لاخته شو

  کاوه روغ پاتې شول. پام
که یو   همدارنګه ددې څېړنې ډیری ګډونوال فکر کوي •

راتلونکو تر  اخته شو، نو    [۱۹-]کوېډ  رپڅوک یو ځلې  
له همدې امله دوی  وشپږو میاشتو به خوندي وي. ن 

ناروغۍ لپاره روغتیایي  ۱۹-اړتیا نه لري چې د کوېډ
  لرښوونې په پام کې ونیسي.

ناروغۍ د  ۱۹-که څوک د درملنې په موخه د کوېډ •
کنټرول مرکز  څخه لیدنه کوي، ډاکټران به یې په 

په   قصدي ډول د یوې ستنې په مرسته ووژني ترڅو
 خه ونیسي.ددې وېروس د نور خپرېدو م دې توګه
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په سیمه کې خلک وایي چې د کرونا وېروس نور نه "زما 
شته، که وې هم، دومره جدي نه دي لکه څومره یې چې په  

    " اړه د حکومت لخوا مبالغه کیږي.
په هلمند کې د ټولنیزي پرمختیایي شورا یو تن نارینه   -

 ی غړ
 

خلکو د روغتیایي پاملرنو  د لرښونو په اړه  پوهه درلوده 
خو په هر ځای کې دا لرښوونې په پام کې  نه نیول کېدې. 

او ښځې دواړه په ښاري سیمو کې په بیا بیا ځلې د سړي 
په پام کې نیسي. د لسونو   و ]سپارښتنه[لسونو مېنځل

سانه چاره وه ځکه امېنځلو سره ځان عادتول تر ټولو 
  ددې څېړنې ټول ګډونوال پرې توافق لري. د مخ پوښل 

، فزیکي لرې والی او د نښو نښانو لکه ماسک اغوستل
درلودلو په صورت کې له نورو څخه د ځان جال والی هغه 

 څه وو چې ځان عادتول ورسره ستونزمن و.  
 

ددې څېړنې نارینه او ښځینه ځواب ویونکو د احتیاطي 
پوښلو،  کړنو لکه د الس مېنځلو، فزیکې لرې والي، مخ 

سطحو پاکولو او په لویو غونډو کې د راټولېدلو څخه ډډې  
کولو په اړه پوهه درلوده. په ښاري سیمو کې ښځو او سړیو 
د السونو بیا بیا ځلې مېنځلو په اړه یادونه وکړه ځکه دوی 

چې دوی   وداسې احساس کاوه چې دا چاره هغه څه و
زلو او  ورسره په اسانه ځان عادت کړ. که څه هم، د بې و

السرسی د یوه  ږکوچیانو لپاره صابون او پاکو اوبو ته ل
   خنډ په توګه یاد شوي دي.   

د نشتوالي  په تړاو ځینې ځانګړې ډلې د مهمو چلندونو 
یادونه کوي. د ښاري سیمو بې وزلي خلک د یوه یا دوه 

په اړه نه پوهیږي. دوی په پام کې نیولو  متره فزیکي واټن  
لری والی په غېږ کې د نه نیولو او   فکر کاوه چې فزیکي

الس نه ورکولو په مانا دی، کوم چې دوی د بندیزونو په 
لومړیو ورځو کې په پام کې نیولی و خو په دې ورستیو 

 .   یدلي ديکې بېرته عادي حالت ته ګرځ

ناروغۍ د نښو  ۱۹-کوچیان یوازې تبه او ټوخی د کوېډ
نښانو لکه د خوند  نښانو په توګه پېژني. دوی د نورو نښو 

 او بوې د السه ورکولو په اړه نه پوهیږي.
 
د عامه پوهاوي کمپاین په الره اچول اسان دي، خو پلي  " 

کول یې ګران دي. د یوې بېلګې په توګه، د شلو ثانیو لپاره 
په صابون او اوبو سره الس مېنځل تر ټولو اسانه الره او  

ډیری خلک  . خو بلل کیږيد مخنیوي تر ټولو مهمه چاره 
 " چې کله له کوره بهر وي صابون ته السرسی نه لري.

 په هلمند کې د راډیو یو تن اورېدونکی -
 

الوماتو اصلي عپه اړه د م  ۱۹-رسنۍ د خلکو لپاره د کوېډ
 سرچینه ده.

 

په هغو سیمو کې چې خلک ور ته السرسی لري، نارینه 
اړوند  ۱۹-او ښځینه ځواب ویونکو پر ټلویزیون د کوېډ

سرچېنې په توګه باور کړی.   الوماتو لپاره د یوې مهمېعم
په هر صورت، په کلیوالو سیمو کې خلکو تر ډیره راډیو 
کاروله او همدارنګه مالیان د جوماتونو له الرې مالومات 
ورکوي او د ټولنې د مشرانو په مشرۍ کور په کور  
مالومات ورکول کېدل. هغه ګنګوسې چې دوی اورېدلې  

نیو لخوا خپرې رټولنیزو رسنیو او د ملګرو او کو وې د
 شوې وې.

 
ږ د کرونا وېروس اړوند مالومات تر ډیره له ټلویزیون، "مو

څخه ترالسه کوو چې کله ناکله د جومات  یانوراډیو او مال
د لوډسپیکر له الرې د احتیاطي تدابیرو په اړه خبرې کوي. 
یو ځلې د سیمې خلکو هم ځینې مالوماتي پاڼې کور په کور 

 "ووېشلې.
 ټولنیزې شورا یو تن نارینه غړی د په فاریاب کې  -
 

ښځې او سړي دواړه غواړي پوه شي چې کله، چېرې او 
 لپاره واکسین موجود وي. ۱۹-وېډڅنګه به د ک

 
دوی همدارنګه د باوري سرچینو لکه ټلویزیون، راډیو یا  

په دې مالیانو او ډاکټرانو څخه نور مالومات غواړي ترڅو  
ملګرو    له خپلو  هغه مالومات چې له ټولنیزو رسنیو اوتوګه  
 تصدیق کړي.  ترالسه کويڅخه 

 

 څېړنې مېتود دېد

موږ د سپټمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په 

 ژورې مرکې  ۲۴شپږو والیتونو کې د ټلېفون له الرې 

ترسره کړې: فاریاب، بلخ، کندز، دایکندي، ننګرهار او 

هلمند هغه والیتونه دي چې دا مرکې په کې له الندې خلکو  

 سره ترسره شوي دي: 

راډیو سټېشنونو شپږ تنه ښځینه او پنځه تنه   ځایيد  •

  نارینه اورېدونکي

د ټولنیزو شوراګانو پنځه تنه ښځینه او دوه تنه نارینه  •

    غړي

 شپږ تنه فعال ژورنالستان •

 

په اړه د ټولنو  له تجربو ښه خبر    ۱۹-ددې لپاره چې د کوېډ

شو، له خلکو مو وپوښتل چې اوسمهال یې په دې هکله  

په تړاو یې پوهه څه    ۱۹-نې کومې دي، د کوېډاصلي اندېښ

ده، اوسمهال کوم مالومات لري، کومو مالوماتو ته اړتیا 

 لري، او  له کومو سرچېنو  مالومات اخلی.

 



  

 ۲۰۲۰او په اړه یې د ټولنې خبرې // سپټمبر  کرونا وېروس

د راډیو له اوریدونکو وپوښتل شول ترڅو په دې اړه خپلې 

تجربې او کړنې له موږ سره شریکې کړي په داسې حال  

له غړو او ژورنالستانو څخه  کې چې د ټولنیزو شوراګانو

او همدارنګه  –وغوښتل شول ترڅو خپلې تجربې شریکې 

د خپلو ټولنو تجربو  ته انعکاس ورکړي. ددې مرکو  

بي سي مېډیا  سربېره، دغه مالومات په افغانستان کې د بي

ناروغۍ   ۱۹-اکشن د نورو روانو پروژو سره چې د کوېډ

 شول.  په تړاو دي، د کیفیت په موخه وارزول
 

د کرونا وېروس ددې څېړنې له ترسره کولو وړاندې مو 
سره خبرې   RCCEپه وړاندې د مبارزې د کاري ډلې یا 

ترڅو په خپله څېړنه کې د دوې د مالوماتو اړتیاوې وکړې  
 په پام کې ونیسو.

 
 
 
 
 

 
 د خلکو د غږ په اړه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

زموږ کار کوي خپل نظرونه دوی کې چې و برخو همکاریو هرکلی کوو چې غواړي په هغ د نورو سازمانونود موږ 
غواړي ددې خبرپاڼې په شننه او تولید کې برخه واخلي. که غواړۍ برخه واخلئ، په مهربانۍ  یا ،شریک کړيسره 

 ښنالیک پته سره په اړیکه کې شئېسره په الندې بر
rashed.hayati@af.bbcmediaaction.org 

وبا  ۱۹-د هغو نظرونو پر بنسټ چمتو کیږي چې د افغانستان له بیال بېلو سیمو چې د کوېډ ۍ څیړنیز ژورنالمیاشتندا 
چمتو  زله امله زیانمنې شوي دي راغونډیږي. ددې چارې موخه د ټولنې د درک، اندېښنو او وېرو په اړه د یوه لنډی

الیتونه د ټولنې د اړتیا پر بنسټ او مرسته وکړي ترڅو خپل فعبه کول دي چې له روغتیایي او بشردوستانه ادارو سره 
بي بي سي مېډیا اکشن ددې خبرپاڼې دا ګڼه د  لومړیتبونو په پام کې نیولو سره په غوره شکل تنظیم او عملي کړي.  

کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په مالي مرسته چمتو کړې. بي بي سي مېډیا اکشن ددې خبرپاڼې د محتویاتو مسولیت پر 
هر هغه نظرونه چې دلته څرګند  شوي دي په بي بي سي او نورو مالتړ کوونکو پورې چې ددې   غاړه لري، او

 خیریه ادارې له کاره مالتړ کوي، تړاو نه لري.  
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