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جائزه اور تناظر

رپورٹ کے لیے فیس بک کے 259 تبصرے
کے نمونے کا تجزیہ کیا گیا، جن میں سے
96 تبصرے اردو زبان میں، 156 انگریزی

اور سات تبصرے دوہری زبان یا رومن اردو
میں تھے۔ ان تبصروں کا جائزه ان کے:

جذبات کہ لوگوں کا

١- کووڈ-19 ویکسین پر اعتماد
٢- ویکسین سے متعلق تحفظات

٣- ویکسین تک رسائی
٤- حکومتی حلقوں میں انتظامیہ اور معلومات

کی ترسیل پر اعتماد کے ذریعے لیا گیا

فیس بک کےتبصرے دو طریقہ کار سے جانچ
کے لئے منتخب کئے گئے۔ پہلا ان عوامل

کے حوالے سے جذبات کے شواہد اور دوسرا
تبصرے لکھنے والے کی قومیت کو پہچاننے

کی صلاحیت۔

اس لیے یہ رپورٹ اپنی مشاہدات کو فیس بک
مسلمان، عیسائی اور ہندو صارفین کے

تبصروں تک محدود کرتی ہے۔

یہ تحقیق بائیٹس فار آل اور مینارٹی رائٹس گروپ
انٹرنیشنل کی جانب سے کرائی گئی جس کا مقصد
مختلف نسلی، مذہبی اور لسانی طبقے میں کووڈ
19 ویکسین پر اعتماد اور رسائی سے متعلق آن

لائن مباحثے کو سمجھنا ہے۔ اس مقصد کے لئے
سوشل میڈیا مانیٹرنگ کے سافٹ ویئر پیکج:

برانڈ واچ اور کراوڈ ٹینگل کے ذریعے آن لائن
شئیر ہونے والے کووڈ 19 سے متعلق مواد

حاصل اور اس کا تجزیہ کیا گیا۔ کچھ غریب اور
پسمانده طبقات میں سوشل میڈیا کے جزوی اثر

نے سوشل میڈیا پر کئی رخ اختیار کیے۔

ان مختلف پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے مذہبی
اور دیگر اقلیتی گروپوں کا ویکسین سے متعلق
اعتماد یا خوف کا جائزه شہری صحافتی نیٹ

ورک کے ذریعے بھی لیا گیا۔

رپورٹ میں فروری 2021 (ویکسین کی
شروعات) سے دسمبر2021 کا مختصر جائزه
پیش کیا گیا۔ صحافتی مضامین کی تیاری کے

سلسلے میں اس مواد کے منبع یعنی کہ سوشل
میڈیا کے دو پلیٹ فارمز فیس بک، ٹوئٹر

اور ذاتی حیثیت میں پاکستان کے مختلف علاقوں
میں بسنے والے اقلیتی شہریوں کے انٹرویو

سروے کئے گئے۔
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جائزه اور تناظر

ان کی اکثریت جو انٹرنیٹ استعمال کرنے والے
اردو اور انگریزی زبان کو سوشل میڈیا پر رابطے

کے لئے استعمال کرتے ہیں۔تبصرے اردو اور
انگریزی زبانوں میں منتخب کیے گئے تھے، اور
یہ مجموعی طور پر طبقات کی نمائنده نہیں ہے۔

حکومت پاکستان کے اداره شماریات کے مطابق
پاکستان میں اکثریتی آبادی مسلمان ہے ۔مسلمان

96.47 فیصد جبکہ ہندووں کی آبادی 1441فیصد

اورمسیحی آبادی کا تناسب 1.27فیصد آبادی ہے۔ اس
لئے تبصرے میں مسلمانوں کے نمونے کا تناسب
ہندوؤں اور عیسائیوں کے مقابلے میں کچھ زیاده
ہے۔ اقلیتوں سے متعلق مواد کے نمونے کم ہونے

کی ایک اور وجہ ان علاقوں میں انٹرنیٹ کی
رسائی کم ہونا ہے جہاں اقلیتی آبادی کی اکثریت
رہتی ہے جیسے سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب

اور فاٹا ۔

پاکستان کی کم از کم 65 فیصد آبادی ان دیہی
علاقوں میں رہتی ہی جہاں انٹرنیٹ کی معمولی یا
بالکل رسائی نہیں ہے چنانچہ پاکستان کے دیہی

علاقوں کی 65فیصد آبادی کی کووڈ 19ویکسین تک
رسائی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر شواہد

موجود نہیں ہیں۔ اس وجہ سے قومیت اور مذہب
کی بنیاد پر تقابل اس سطح پر ناممکن ہے لیکن اردو

اور انگریزی زبان میں تحقیق سے قیمتی شواہد
حاصل ہوئے جو کہ موجوده معلومات کا مرکوز

رہے گا۔

[4] United Nations Population Fund (2021) ‘World Population Dashboard Pakistan’ available at https://www.unfpa.org/data/world-population/PK

[5] WHO (2022) ‘Pakistan’, available at https://covid19.who.int/region/emro/country/pk

پاکستانی حکومت نے فروری 2021میں
ویکسین مہم کا آغاز کیا۔ پاکستان کی موجوده
آبادی 22کروڈ52لاکھ ہے جبکہ 7فرودی

2022 تک کووڈ19 ویکسین کی

18کروڑ90لاکھ12ہزار731خوراکوں کا انتظام

کیا گیااگر فرض کیا جائے کہ فی کس دو
خوراکوں کی ضرورت ہو تو خوراکوں کی یہ
مقدار ملک کی 41.96فیصد آبادی کی ویکسین
کے لئے کافی ہے حکومت پاکستان نے دسمبر

2021سے کووڈ 19 ویکسین کی بوسٹر

خوراک لگانا شروع کر رکھی ہے۔

بلآخر یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ نمونوں کا
طریقہ کار سوشل میڈیا صارفین کی غیر

جانبدارانہ نمائندگی کی ضمانت نہیں ہے۔

[1] Bureau of Statistics (2017) ‘2017 Census of Pakistan’, available https://www.pbs.gov.pk/

[2] The Economist Intelligence Unit (2021) ‘The Inclusive Internet Index’, available at: https://theinclusiveinternet.eiu.com/

[3] ISPAK - Internet Service Providers Association of Pakistan 2
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بنیادی مشاہدات

کووڈ19ویکسین کے محفوظ ہونے کے
حوالے سے خدشات، ویکسین کے استعداد کار

اور سازشی نظریے کے باعث جنم دینے
والے خوف ان مباحثوں پر حاوی رہے جو کہ

ویکسین پر کم یا عدم اعتماد رکھتے تھے

مثال کے طور پر بہت سے سوشل میڈیا کے
اردو تبصرے جو کہ ویکسین پر عدم اعتماد
کے حوالے سے تھے ان میں ویکسین سے
متعلق سازشی نظریات، بابت خوف، ویکسین

کی استعداد کار کے حوالے سے خدشات، اس
کے محفوظ ہونے اور مذہبی تحفظات پر تھے
جبکہ ان انگریزی تبصروں میں اکثریت نے
ویکسین کے محفوظ ہونے کے حوالے سے

اعلی اعتماد کا اظہار کیا۔

کووڈ19ویکسین پر اعتماد کے حوالے سے
تحفظات تمام نمونوں میں آن لائن مباحثہ پر

غالب رہے جبکہ ان گروہوں کے تحفظات کی
شدت متغیر رہی۔ فی الوقت کووڈ19ویکسین
تک رسائی اورانتظامیہ پر بد اعتمادی کے
معاملات بھی زیر بحث آئے تاہم ویکسین پر

اعتماد کے حوالے سے مباحثوں میں ان کی
زیاده تعداد نہ تھی ۔ُکل تجربہ شده تبصروں

کے نمونوں میں 98فیصد تجربوں کے
نمونے کووڈ19 ویکسین پر اعتماد اور

تحفظات سے متعلق تھے جبکہ 59فیصد
ویکسین تک رسائی اور 43فیصد حکومتی

انتظامیہ اور صحت عامہ پر بد اعتمادی کے
متعلق تھے۔
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نمونوں میں سے سوشل میڈیا صارفین کے آن
لائن مباحثے کو یقینی طور پر کووڈ19ویکسین
پر اعلی سطح کے اعتماد کے عکاس تھے تاہم

اس اعتماد کی سطح اردو اور انگریزی
تبصروں میں متغیر رہی انگریزی کے مقابلے
میں اردو کے تبصرے کووڈ19ویکسین پر بد

اعتمادی کے حوالےسے کم رہے۔



فیس بک تبصروں کے نمونوں میں صرف کووڈ19پر اعتماد کی تشخیص کی گئی۔ 44
فیصد(60فیصد تبصرے انگریزی اور 22فیصدتبصرے اردو)نے اعلی اعتماد کا اظہار
کیا گیا،22فیصد(20فیصد تبصرے انگریزی اور24فیصد تبصرے اردو) میں کم اعتماد
کا اظہار کیا گیا، 28 فیصد(15 فیصد تبصرے انگریزی اور 49فیصد تبصرے اردو)میں

اعتماد کا اظہار(selective) عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اور 6فیصد نے جزوی
کیا(مخصوص ویکسین کو دوسرے پر فوقیت)۔

انگریزی تبصروں میں اعلی اعتماد کا اظہار جبکہ اردو تبصروں میں ویکسین کے بیانیہ
پرعدم اعتماد کا رجحان

(متعلقہ معیار کے نتائج(تبصروں سے حوالہ جات
“Different vaccines have different results in different countries. I hope they had properly check before

jabbing it to our people.” – Facebook user

مختلف ممالک میں ویکسینز کے نتائج مختلف ہیں امید ہے کہ ہمارے لوگوں کو ویکسین لگانے سے پہلے مناسب چیک کیا گیا ہے۔فیس بک
صارف

“These wrong and baseless statements circulating on some pages actually vaccines have no relationship

with this kind of situations. The vaccines are basically use for the boosting of immune system against the

particular pathogen.” – Facebook user

کچھ صفحات پر یہ غلط اور بے بنیاد بیانات گردش کر رہے ہیں کہ دراصل ویکسین کے اس طرح کی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بنیادی طور پر ویکسین مخصوص جراثیم کے خلاف قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ فیس بک صارف

ویکسین نہیں لگوانی چاہیے کیونکہ حکومت کی پرچی پر لکھا ہوا ہے اپنی ذمہ داری پر لگوائیں۔ فیس بک صارف
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ویکسین کےمحفوظ ہونے اور سازشی نظریے کے باعث جنم دینے والے خوف سے متعلق تبصرے جو کووڈ19ویکسین پر
کم اعتماد کے شبہات کا باعث بنے۔

نمونوں میں سوشل میڈیا صارفین نے ویکسین بابت مختلف خدشات کا اظہار کیا۔ جن میں ویکسین کے محفوظ ہونے یا اس کے
صحت عامہ پر اثرات (14فیصد)، سازش سے متعلق خوف(13فیصد)، ویکسین کی استعداد کار بابت شبہات(9فیصد)، مذہبی
وجوہات(5فیصد).جبکہ اس کے برعکس 45فیصد نمونوں میں ویکسین پر کسی قسم کے خدشات کا اظہار نہیں کیا جو

ویکسین پر اعلی اعتماد کے اظہار کا عکاس ہے

انگریزی کے15فیصد تبصروں میں ویکسین کے محفوظ ہونے پر شبہات کا اظہار کیا ہے جبکہ اردو کے 13 فیصد تبصروں
میں انہی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے

سازش سے جنم لینے والے خوف کا اردو تبصروں میں زیاده اثرنظر آیا جو 26فیصد ہے جبکہ انگریزی کے تبصروں میں
5فیصد

اسی طرح ویکسین کے استعداد کار پر شبہات وسیع پیمانے ہر اردو کے تبصروں میں نظر آیا اردو کے 13 فیصد صارف کے
مقابلے میں انگریزی کے 6فیصد تبصروں میں انہی خدشات کا اظہار کیا گیا

ویکسین پر خدشات کا اظہار نہ کرنے والے تبصروں کا انگریزی میں زیاده اظہار دیکھا گیا یعنی 60فیصد جبکہ اردو میں
تبصرے تین گنا کم یعنی 20 فیصد تھے ۔

اردو کے 12 فیصد تبصروں میں ویکسین بابت مذہبی تشویش کا اظہار کیا گیا جبکہ انگریزی میں جاری کئے گئے تبصروں
میں صرف 2فیصد نے اس پرتشویش کا اظہار کیا

انگریزی کے تبصروں میں سائنوفام اور دیگر چین کی ویکسین پر خدشات کا اظہار کیا گیا اور فائزر کو ترجیح دی گئی، جبکہ
اردو کے تبصروں میں فائزر پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے سائنوفام اور دیگر چین کی ویکسین کو ترجیح دی گئی البتہ یہ

ترجیح دینے والے صارفین کا تناسب 5فیصد سے کم ہے اور ان کے انتخاب کی وجہ بھی واضح نہیں ہے

Note: ‘Other’ also consists of such reservations as ‘affect fertility/sexual functioning’, ‘prefer traditional

medicine’, ‘trust in natural immunity’, each being 2% or less. In addition, those that indicated ‘no reservations’

[CS1] were excluded from the chart to focus on comments that expressed reservations.
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کووڈ19 ویکسینزپرکم یاعدم اعتماد کی بنیاد پرخدشات

کم اعتماد ان اردو اور انگریزی سوشل میڈیا صارفین میں زیاده دیکھا گیا جنہوں نےویکسین کی استعدادکار پرخدشات کا اظہار کیا ۔ بنیادی طور پر •
بہت سے لوگوں کا ویکسین لگانے کے باوجود کووڈ 19 ٹیسٹ مثبت آیا ۔

خوف ان صارفین میں زیاده پایا گیا جن کو ویکسین پر اعتماد نہیں تھا۔ •

ویکسین کی استعداد کار پر شبہات کم اعتماد والے صارفین میں زیاده پایا گیا ان کی نسبت جن کو عدم اعتماد تھا۔ مضر اثرات کا خوف اور ویکسین کے •
بننے کے خوف نے کووڈ19ویکسین کےمحفوظ ہونے کے خدشات میں اضافہ کیا۔

Note: The reservation type ‘Others’ also includes such reservation types as ‘prefer traditional medicine’, ‘affect

fertility/sexual functioning’, and ‘trust in natural immunity’ each equal less than 5 comments.

(متعلقہ معیار کے نتائج(تبصروں سے حوالہ جات

اگر امریکن پاکستان کی بہت فکر کرتے ہیں تب وه پاکستان کو ویکسین کی بجائے کھانے کی چیزیں جیسے آٹا اور چینی کیوں مہیا نہیں کرتے۔ کرونا وائرس کی بجائے زیاده لوگ بھوک
سے مر رہے ہیں ۔ فیس بک صارف

“It’s [Covid-19 vaccine] a game it’s destroying human body very sad that why Pakistan accepted this shit.” – Facebook user

یہ ( کووڈ19 ویکسین) ایک کھیل ہے یہ انسانی جسم کو تباه کرتاہے اس لئےبہت دکھ کی بات ہے کہ پاکستان نے اس گندگی کو قبول کیا ہے ۔ فیس بک صارف

“We Pakistanis always welcome the experiments of the world on us. Foolishness at its peak.” – Facebook user

ہم پاکستانی ہمیشہ دنیا کے تجربات کو اپنے اوپر آزمانے کے لئے خیرمقدم کرتے ہیں بیوقوفی کی انتہا ہے ،فیس بک صارف

جناب صدر، احتیاط سے، ہمارے ایک دوست دوسری خوراک(ویکسین) لگنے کے دو ماه بعد کرونا مثبت ہو چکے ہیں۔

“Sorry to say but vaccine is ineffective against Covid-19 because of rapid mutation in the virus my dad is hospitalized even after vaccination.” –

Facebook user

یہ کہتے ہوئے معذرت چاہتا ہوں لیکن وائرس میں تیزی سے تغیر کی وجہ سے ویکسین کووڈ19کے خلاف غیر مئوثر ہے میرے والد ویکسین لگوانے کے باوجود ہسپتال میں داخل ہیں۔
فیس بک صارف

“Can you give us guarantee that you will not die by Covid-19 while you are vaccinated. If yes, so give me one more guarantee that vaccine will not

lead to any kind of serious disease.” – Facebook user

کیا آپ ہمیں ضمانت دے سکتے ہیں کہ آپ کووڈ19 سے نہیں مریں گےجب آپ ویکسین لگوا چکے ہوں اگر ہاں ، تو مجھے ایک اور ضمانت دیں کہ ویکسین کی وجہ سے کوئی سنگین
بیماری نہیں لگے گی۔ فیس بک صارف

“Corona is a big drama and will remain drama like polio …. drama to get too much money and honey.” – Facebook user

کرونا ایک بڑا ڈرامہ ہے اور ڈرامہ ہی رہے گا پولیو کی طرح … یہ ڈرامہ مال و پیسے کیلئے کیا گیا ہے۔ فیس بک صارف
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ویکسین تک رسائی

نمونوں میں سے 14 فیصد سوشل میڈیا صارفین ویکسین کی قلت کے باعث پہلی خوراک لگنے کے بعد دوسری خوراک نہیں لگوا سکے
((انگریزی22فیصد،اردو1فیصد

انگریزی میں تبصرے کرنے والوں میں سے 14 فیصد جنوں نے ویکسین حاصل کی نے تصدیق اور ان کی ویکسین کی اندراج بابت
تحفظات کا اظہار کیا جبکہ سوشل میڈیا پر اردو میں تبصره کرنے والوں کا اس حوالے سے صرف 2 فیصد نے یہی تبصره کیا۔

مجموعی طور پر یہ انتظامی مسئلہ ہے اور اس کو اندراج کے نظام کی بد انتظامی کے سپرد کیا گیا ہے

انگریزی میں تبصره کرنے والے 6فیصدسوشل میڈیا صارفین نے اشاره دیا ہے کہ ان کے علاقہ میں ویکسین دستیاب نہیں ہے

فیصدمیں سے جنہوں نے ویکسین تک رسائی کا اشاره کیا انگریزی میں تبصره کیا سوشل میڈیا صارفین میں اردو میں تبصره 22
کرنے والوں یہ تعداد زیاده تھی یعنی31فیصد

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تقریبًا 41فیصد صارفین نے اپنے تبصروں میں ویکسین تک رسائی کی کوئی معلومات نہیں دی ہے اس
لئے تبصروں میں ویکسین تک رسائی کے حوالے سے ایک اہم حصے کا تجزیہ نہیں کیا جا سکا

(متعلقہ معیار کے نتائج(تبصروں سے حوالہ جات
“Where can we get second dose of AstraZeneca in Karachi, it is due and 1166 messaged, but on arrival on the due date at

Expo, it was not available.” – Facebook user

ہم کراچی میں اسٹرازینکاکی دوسری خوراک کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ ابھی باقی ہے اور 1166سے پیغام آیا ہے، لیکن مقرره تاریخ پر جب ایکسپو
میں آیا تو یہ دستیاب نہ تھی۔ فیس بک صارف

“UNICEF Pakistan my Vaccination Done but still its record is not updated in NADRA(6), please advise.” – Facebook user

یونیسیف پاکستان! میری ویکسین لگ چکی ہے مگر تاحال نادرا کے ریکارڈ میں یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی۔ فیس بک صارف

"Still waiting for 2nd doze of SinoVac. But no center has SinoVac in their stock. Poor Management no one confirms the

availability time of SinoVac." – Facebook user

تاحال سائنو ویک کی دوسری خوراک کا انتظار کر رہا ہوں مگر کسی بھی سینٹر کے ذخیره میں سائنو ویک موجود نہیں۔ ناقص انتظام کوئی بھی تصدیق نہیں کر
رہا کہ سائنو ویک کب دستیاب ہو گی۔ فیس بک صارف

“Both doses have been administered but data is not updated it’s been months now and I have complained several times.” –

Facebook user

دونوں خوراکوں کا انتظام کیا گیا لیکن ڈیٹا کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے اب اس میں مہینے ہو چکے ہیں اور میں نے کئی بار شکایت کی ہے۔فیس بک صارف

[1] National Database and Registration Authority (NADRA) 7



حکام پر عدم اعتماد کی سطح بلند رہی

(دونوں انگریزی اور اردو کے تبصروں میں صحت اور دیگر حکومتی حکام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا(کل40فیصد

جنوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، 41 فیصد کے تبصرے انگریزی میں اور 59فیصد کے تبصرے اردو میں تھے

(متعلقہ معیار کے نتائج(تبصروں سے حوالہ جات

ایک شخص میرے سامنے پاگل ہوا ہے ویکسینیشن کے بعد خدا قسم بلکل نہ لگائیں اور اگر خامخا لگوانا ہے تو ڈاکٹر اور ویکسین کا مکمل ڈیٹا“
دیکھ لیں کیونکہ ہماری زندگی بھی اتنی قیمتی ہے جتنا عمران خان اور جوبائڈن کا ہے میں ویکسینیشن کا بلکل خلاف نہیں ہو آنکھیں بند کرکے

”حکومت پر کبھی اعتماد نہ کریں

“We demand that the first dose should be taken by PM and rest of cabinet in live camera session before it reach

out to general public as they are our key personnel, if they fail to do so than it should be disposed off in Ravi,

Jhelum or Chenab river.” – Facebook user

ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلی خوراک وزیر اعظم اور باقی کابینہ کو کیمروں کے سامنے براه راست لگائی جائے اس سے قبل کہ یہ عام عوام تک
پہنچے جیسا کہ وه ہمارے کلیدی اہلکار ہیں اگر وه ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کودریائے راوی، جہلم اور چناب میں ضائع کر دینا

چاہیے۔ فیس بک صارف

“Sindh Government is fascist. They are forcing people to get vaccinated. They are only making our doubts

reality.” – Facebook user

سندھ حکومت فاشسٹ ہے۔وه لوگوں پر ویکسین لگوانے کے لئے مجبور کر رہے ہیں۔وه صرف ہمارے شکوک و شبہات کو حقیقت بنا رہے
ہیں۔ فیس بک صارف
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سروے کا مواد

لوگوں (33خواتین ، 117مرد)کے نمونے لئے گئےجن کا تعلق ہندو برادری سے تھا صوبہ سندھ سے سروے کئے150
گئے۔تعلیم یافتہ آبادی میں سے وه ویکسینیشن کے حق میں بھی تھے ساتھ ہی ساتھ ویکسینینشن کے خلاف بھی لوگ تھے۔

سروے کی گئی ہندو برادری میں سے 66.6فیصد لوگ ویکسین لگوا چکے تھے جن میں 73.5فیصد مرد نے ویکسین
لگوائی اور 42.4فیصد خواتین نے ویکسین لگوائی ہوئی تھی

خواتین کے مقابلے میں مردوں کی ایک بڑی تعداد کو ویکسین لگی تھی۔یہ اس لئے کیونکہ جواب دینے والی 15فیصد خواتین
گھریلو خواتین تھی اور کہا کہ وه ویکسین کی ضرورت محسوس نہیں کرتی کیونکہ وه زیاده تر اپنے گھروں سے نہیں نکلتی
۔ 24فیصد جواب دہندگان نے ویکسین سے پرہیز کیا کیونکہ وه وه صحت کے خطرے سے اور ویکسین سے جڑے مضر اثرات

سے خوف زده تھے۔

فیصد لوگوں کا یقین تھا کہ وائرس ایک افسانہ ہے ایک یہ بھی مشہور رائے تھی کہ کرونا وائرس اور اس کی ویکسین ایک4.6
سازش ہے یا آبادی کم کرنے کا عالمی ایجنڈه ہے۔ ایک جواب دہنده شناختی کارڈ نہ ہونے کے باعث ویکسین حاصل نہیں

کرسکا ، جو کہ ویکسین کے لیے شرط ہے۔

فیصد جنوں نے ویکسین لگوائی ان کے مطابق انہوں حکومت پالیسی کی وجہ سے ویکسین لگوائی ،86فیصد نے البتہ کہا کہ12
وه کرونا وائرس کی عالمی وبا کے خطرے سے آگاه ہیں اس لئے انہوں نے حفاظتی احتیاط کے طور پر ویکسین لگوائی ہے

خطے میں تعلیم کی کمی، لوگوں کے انتخاب اور کوِوڈ-19 اور اس کے خلاف ویکسین کے بارے میں معلومات کو متاثر کر
سکتی ہے۔جیسا کہ سروے میں اشاره ملتا ہے کہ تعلیم اور ملازمتوں کے حامل شرکاء نے ویکسین حاصل کرنے کا انتخاب کیا

تھا

آخر میں، شواہد کووڈ 19 ویکسین کے بارے میں خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ وه پسمانده آبادی کے کچھ افراد کو ویکسینیشن سے
بچنے کی طرف لے جا سکتا ہے،ویکسین کی تقسیم میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے
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انٹرویوز

راولپنڈی کی ہندو برادری سے زاتی حیثیت میں لے گئے انٹرویوز کے دوران تصدیق ہوئی کہ ویکسینیشن کا عمل بغیر کسی
مذہبی، نسلی اور سماجی تفریق کے تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد پر مرکوز رکھا گیا۔پاکستان کی اقلیتی

ہندو برادری ویکسینیشن مہم اور حکومتی سہولیات سے ایسے ہی مطمئن ہے جیسے دیگر گروه۔

اسلام آباد سے ایک بی فار یو کی شہری صحافی، ایک ہندو طالبعلم اورکارکن جیا جوگی نے اپنی کہانی سے آگاه کیا ۔ شروع میں
اس کے ویکسینیشن کے عمل اور خود ویکسین پر تشویش تھی چونکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری افواہیں اور جعلی خبریں منڈلا

رہی تھیں جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔اس نے مجھے ویکسینیشن کے عمل کے حوالے سے خوفزده کر دیا
تھا اور الجھن میں ڈال دیا تھا اور سوال چھوڑے تھے کہ مجھے انتخاب کرنا چاہیے یا نہیں۔ جیا نے نے وضاحت کی کہ جب

ان کے خاندان کے لوگوں نے ویکسین لگوائی اور نتیجہ کے طور پر انہیں صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو اس نے بھی
ویکسین لگوانے کا فیصلہ کیا۔

خوف اور مختلف منفی تاثرات کے باوجود میں ویکسین لگوانے گئی۔ اس نے بتایا اور کہا ِکہ اس تجربے نے یہ جاننے میں مدد
دی کہ تمام سوشل میڈیا پوسٹس گمراه کن اور جھوٹ تھی

اب جیا کو بھروسہ ہے کہ کووڈ19ویکسین لوگوں کے تحفظ کے لئے اتنی ہی اہم ہے جتنی دنیا کی باقی ویکسین اہم ہیں

جیا سے جب ویکسینیشن کے عمل سے متعلق سوال کیا گیا تو جیا جوگی نے اطلاع دی کہ ویکسین کا عمل ساده اور آسان تھا: ہم
نے حکومت کے اعلان کرده یو اے این نمبر پر پیغام بھیجا اور کووڈ( ویکسین کے لئے )حاصل کیا۔تب ہم قریبی ہسپتال گئے اور

ویکسین لگوائی

اپنے تجربات سے آگاه کرتے ہوئے جیا نے زور دیا کہ معاشرے پر سوشل میڈیا کا گہرا اثر ہے۔سوشل میڈیا سے پیدا ہونے
والی ویکسین کے بارے میں جعلی خبروں نے معاشرے میں خوف و ہراس، خوف اور بے چینی پیدا کی، جو تیزی سے پھیل

گئی۔

راولپنڈی سے ایک اور ہندو برادری کے رکن رمیش بھٹی عمر 45سال نے تصدیق کی کہ اس نے ویکسینیشن کے عمل کے
دوران اپنے مذہب کی وجہ سے کسی امتیازی سلوک کا سامنا نہیں کیا۔ اسی علاقے میں رہنے والے ایک اور ہندو برادری کے

رکن نے بھی یہی تصدیق کی۔

رمیش نے بتایا کہ پاکستانی ہندوؤں کی طرح دیگر شہریوں میں بھی سوشل میڈیا پر غلط معلومات کے پھیلاؤ کی وجہ سے
کووڈ19ویکسین کے حوالے سے خوف اور شبہات پائے جاتے ہیں۔ البتہ حکومت کے ویکسین کو لازمی قرار دینے کے فیصلے

کے بعد وه قانون پر عمل کر رہے ہیں اور ویکسین لگوا رہے ہیں۔

راولپنڈی میں ہندو برادری کے پاس محقق کو ذاتی دورے کے دوران یہ بات مشاہدے میں آئی کہ ہندو برادری ویکسین کی ترسیل
سے مطمئن ہے اور انہیں اس کے حصول میں کسی قسم کے امتیاز کا سامنا نہیں ہے
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نتیجہ

سوشل میڈیا کی وسیع نگرانی سے یہ بات سامنے آتی ہےکہ ایسا کوئی مواد آن لائن دستیاب نہیں
ہے جو پاکستان میں مذہبی یا نسلی اقلیتوں کے خلاف ویکسین کے امتیازی سلوک کا تعین کرتا ہو
تاہم دستیاب اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ عام لوگوں میں غلط معلومات اور خوف ہے، لیکن

ابھی تک اقلیتوں کے لیے مخصوص کسی چیز کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے حالانکہ تحقیق
جاری ہے۔

زمینی مواد میں ظاہر ہوا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی مذہبی امتیاز کے بغیر ہر کسی کے لئے
ویکسین دستیاب ہے لیکن کووڈ 19 ویکسین کے محفوظ ہونے سے متعلق شبہات ویکسین لگوانے

میں رکاوٹ ہیں۔لوگوں میں ویکسین کے محفوظ ہونے ، ویکسین کی استعداد کار اور سازش
سے جنم لینے والا ویکسین سے متعلق خوف موجود ہے۔

11



12

اعترافات

بائیٹس فار آل(بی فار اے) ایک انسانی حقوق کا اداره اور تحقیقاتی تھنک ٹینک ہےجو معلومات اور
مواصلاتی ٹیکنالوجی پر مرکوز ہے۔ یہ رپورٹ بائٹس فار آل پاکستان نے مینارٹی رائٹس گروپ
انٹرنیشنل کے کئے مرتب کی۔ رپورٹ کی مرکزی محقق اور مصنفہ پروگرام آفیسر بائٹس فار آل
فاطمہ خالد ہیں۔ بائٹس فار آل کے سینئر پروگرام مینیجر ہارون بلوچ نے تحقیق کے منتظم ہیں۔

بلیٹن کی وضح اور آراستگی کے کئے ہم بائٹس فار آل کے ریسرچ کوآرڈینیٹر ارسلان اشرف کے
شکرگزار ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے کراؤڈ ٹینگل کو ایک قابل قدر ٹول کے طور پر

بھی تسلیم کرتے ہیں

This content is the sole responsibility of Bytes for All Pakistan and can under no circumstances be regarded as reflecting
the position of Minority Rights Group International.


