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وړاندوینه
پداسې حال کې چې د کووید ۱۹-انورین زموږ د ژوندانه پر ټولو چارو اغزی پریښودیل دی او په دې اړه انمس معلومات او ګنګوسې مه په چټکۍ رسه خپریږي؛ 'د ضد
او نقیضو معلوماتو پرهمال د ټاکنو سالمتیا ساتلو' په اړه د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ دا لیکنه د مدين ټولنې سازمانونو ،س یايس ګوندونو ،نوماندانو ،نړیوالو
مستندواینو او د ختنیيک مرس تو مچتو کوونکو او ټولنزیو رسنیو ته د دا ډول مسائلو د رس یدګۍ څرنګوالۍ په اړه ،س پارښتنې وړاندې کوي .دا لیکنه په ټاکنو کې ښکیلو
سازمانونو ته د ګنګوسو څخه د خمنیوي پر امهیت او د انمسو معلوماتو او ګنګوسو پر وړاندي مبارزه کې د اړیکو ټینګولو او پالن جوړولو په ارزښت ټینګار کوي.
پداسې حال چې د کووید ۱۹-پراخ ملنې انروغۍ د ټاکنو تنظمی کوونيک هنادونه په خپلو معلیاتو کې د بدلون راوړلو ته اړ ایس تيل؛ د ټاکنو چاروايک د اړیکو خوځښت
کې د چټک بدلون شاهد دي ،چې دې اکر د ر ٔآییې ورکوونکو د پوهې او د هغو د رس نزیۍ لوس تې ارزښت خورا همم کړی دی .دا هڅې پر دې درک والړې
دې ،چې اړیکې او مهاکرۍ د ړونتیا په زایتیدو او د ډمیوکراسۍ په ساتنې ژورې اغزیې لري.
د ډمیوکراسۍ مکزورې کولو لپاره هر ډول هڅه په اصل کې د منلو وړ معل ندی او د اوس ين عامې روغتیا انورین څخه د ګټې پورته کولو لپاره هر ډول هڅې د ټاکنو
لپاره لوې ننګونې رامینځته کوي .آیفیس اوس همال د ټاکنو تنظمی کوونکو هنادونو لپاره د فکر کولو او پالن جوړولو په برخه کې خمکښ دی .د حبران پداسې یو همم
وخت کې پدې اړه هڅې نه یوازې د ټاکنو چارواکو بلکې د ټاکنو ټولو ښکیلو خواوو لپاره خورا هممې دې .د معلوماتو ،عمل او جتربو شیکول د انمسو معلوماتو او
ګنګوسو رسه د مبارزې لپاره د راتلونکو فعالیتونو لپاره بنسټ جوړوي او د نړۍ په کچه د ټاکنو تنظمی ډیری هنادونه د ټاکنو سالمتیا لپاره د ملګرو او ش بکو د درلودلو
پر امهیت ابندې ټینګار کوي.

ایران هادزایبیدک
د اتکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ د مدیره هیئت غړې
د بوسنیا هرزیګوینا د ټاکنو مرکزي مکیس یون غړې
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منندوینه (قدرداين)
د دې لنډیز لیکوالان د رسنیو څار ادارې ( )MEMO 98د اجرائیوي رییس ښاغيل راس ټو کوزیل ( ،)Rasto Kuzelآیفیس د آس یا او اوقیانوس یه برخې سالاکر
ښاغيل اکیل لمیرګ ( ،)Kyle Lemargieد رسیالناک او بنګالدیش لپاره د آیفیس س میه یزیه مرشه ،مریمن س یلجه سایلینا ( ،)Silja Paasilinnaآیفیس د ګرافیک
ډیزاین د برخې مرش ښاغيل کیټن وان بیویرین ( )Keaton Van Beverenاو آیفیس د اړیکو برخې مرش جیننی ډيف ( )Janine Duffyڅخه د دې لنډیز د بیاکتنې
لپاره د دوي ارزښتناکه مرس تې څخه مننه کوي.
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اجرايی لنډیز
رسلیک
پداسې حال کې چې د ټاکنو چاروايک هڅه کوي ترڅو د کووید ۱۹-انروغۍ پرهمال ټاکنې په خوندي ډول تررسه کړي؛ خو که چریې دوي د ټاکنو په اړه معلومات په
مناسب ډول خپاره نه کړي ،نو ښايی چې د دوي هڅې زایمننې يش .د فرصت طلبو او ډمیوکراسۍ ضد فعاالنو خلوا د انمسو معلوماتو او ګنګوسو د مکپاینونو په الره
اچول او د وسلې په توګه د کرکجنو څرګندونو څخه اکر اخیس تل ،د ټاکنو او دمیوکراسۍ سالمتیا ته لنډهمالې او اوږدهمالې ننګونې رامینځته کوي .د ټاکنو په کړندالرو
کې د کووید ۱۹-په تړاو ځانګړي بدلونونه ،ښايی په معلوماتو کې د السوهنې زمینه برابره کړي؛ چې دا اکر راییې ورکوونيک د رآٔییې ورکولو هل حق څخه بیې برخې ای
هل خطر رسه مخ کوالی يش .د ننګونو هل زایتیدو رسه ،هغه زوروايک چې د ګډوډیو څخه د س یايس ګټې پورته کولو په مته دې؛ د موجودو ننګونو د پراخ ښودلو او
انمسو روایتونه ته د دوام ورکولو هل الرې غواړي ترڅو په ډمیوکراتیکو هنادونو او هبریونو د خلکو ابور مکزوری کړي .دا لینکه د کورنیو او هبرنیو کړیو خلوا د کووید۱۹-په
اړه د انمسو معلوماتو او ګنګوسو پورې تړيل معلیاتو د اغزیو په څرنګوایل مترکز کوي او د ټاکنو پر سالمتیا ،ډمیوکراسۍ او د س یايس حقونو په مشول د برشي حقونو پر
ساتلو د هغو پایلې څیړې.

د موضوع بیان
د کووید ۱۹-په اړه د معلوماتو زایتیدل هغه فضا رامنځته کړي چې د روغتیا نړیوال سازمان ( )WHOهغه د " "infodemicای د ضد او نقیضو معلوماتو پراخه کچه
بويل او پدې حالت کې خلک هڅه کوي ترڅو د ابور وړ رسچینې او معتربه الرښوونې ومويم .پداسې حال کې چې د کووید ۱۹-په اړه هل حده زایت او بیالبیل
ډول معلومات د عامې روغتیا لپاره خورا پراخې پایلې رامنځته کړې دي؛ مهدا راز په داسې وخت کې د ساملو ټاکنو د تررسه کولو پر وړتیا ابندې مه اغزیې پرځولې
ده .د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د ټاکنو په هبریونه او کړنالرو کې د یو لړ بدلونونو راوړلو ته اړتیا لیدل کیږي .څرنګه چې دا مس ئهل د "ټاکنې او روغتیا ساتنه" تر
رسلیک الندې د کووید ۱۹-په اړه د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ په لومړۍ معلومايت لیکنه کې څیړل شوې ده ۱.د راییې ورکونې په پژیندل شویو هبریونو کې د پام
وړ بدلونونو او د معتربو معلوماتو په پژیندلو کې د س تونزو زایتوایل ،د السوهنې او انمسو معلوماتو د خپریدو لپاره یو زاین منونکی چاپریایل رامینځته کوي.
هغه معلومايت ننګونې چې د ټاکنو په ترڅ کې د کووید ۱۹-په اړه د پراخو معلوماتو هل امهل رامنځته کیږي؛ نه یوازې د انمسو معلوماتو ،ګنګوسو او کرکجنو څرګندونو
کچه نه مکوي بلکې موجودې ننګوې زایتوي .د انمسو معلوماتو رسبریه  -کوم چې د تعریف هل خمې 'هغه غلط معلومات دي چې د غولولو ارادې پرته ،وویل کیږي' -
کورين او هبرين لوبغاړي د کوویډ ۱۹-په اړه د ګنګوسو او کرکجنو څرګندونو څخه د س یايس ګټې پورته کولو او د ډمیوکراسۍ ضد احساساتو د پیاوړي کولو لپاره اس تفاده
کوي.

هممې موندنې او وړاندیزونه
دا لیکنه د ټاکنزیو مبارزاتو ،د ټاکنو پالن جورولو او معلیاتو هبری او د ټاکنو وروس ته دورې په مشول د ټاکنو پر دوران د کووید ۱۹-اړوند معلوماتو د ننګونو د اغزیو
پر پژیندلو ابندې مترکز کوي .د هغو روشونو په اړه د زده کړای شویو درسونو څخه چې د تریو ټاکنو په جراین کې د انمسو معلوماتو ،ګنګوسو او کرکجنو څرګندونو
لپاره اکرول شوي؛ د کووید ۱۹-هل امهل د هغو زاینو د بدلون او زایتوایل د اټلک لپاره اس تفاده کیږي .که څه مه د معلوماتو اعتبار ننګونو رسه د مقابلې لپاره اوږدهماهل
مداخلې اړینې دې ،دا لیکنه د کووید ۱۹-خلوا رامینځته شوې فوري ننګونې په ګوته او هغو ته پام کوي.
▪ د ټاکنزیو مکپاینونو پر سالمتیا د کووید ۱۹-اغزیې :س یايس ګوندونه او نوماندان ښايی د انورین په ترڅ کې د مکپاین لپاره د حمدودو ځایونو هل وجې ،رآٔییې
ورکوونکو ته د الرسسې او د هغوې د بس یج کولو لپاره جمازي نړۍ (آنالین فضا) ته خمه کوي .ځکه نو پر ټولنزیو رسنیو د څیړنې او څارنې د پراختیا لپاره
دومداره هڅو ته لومړیتوب ورکول شوی دی.
▪ د ټاکنو تنظمی او معلیاتو پر سالمتیا د کووید ۱۹-اغزیې :رآٔیه ورکوونيک جمبور دې ترڅو په قانوين ټاکنزیو هبریونو کې د بنس ټزیو بدلونونه په اړه نیوي
معلومات زده کړي .په داسې شایطو کې ښايی د ر ٔآیه ورکوونکو لپاره د رآٔییې ورکونې د خمنیوي د دودیزو ټاکټیکونو پژیندل خورا س تونزمن اکر وي .د
ټاکنو په تررسه کولو کې هغې تریوتنې او بیې نظمۍ چې احامت ٔل د نویو کړنالرو هل امهل زایتیږي ،ښايی د پراخو درغلیو د روایتونو س پیناوی وکړي .رسبریه
پردې ،بد لوبغاړي ښايی د ر ٔآییې ورکوونکو د نوم لیکنې ،د ګډون کچې او د اتکنو هبری د ګډوډولو لپاره د کووید ۱۹-انروغۍ څخه ویره ،ډیره اوچته
وښ .
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▪ د ټاکنو وروس ته هبری ابندې د کووید ۱۹-اغزیې :هل ټاکنو وروس ته پر کووید ۱۹-ویروس د اخته کیدو کچې د زایتوايل په اړه انمس معلومات کوالی يش دا
سوچ رامنځته کړي چې ټاکنې په خوندې توګه تررسه کیدی نيش .رسبریه پردې ،انمس معلومات ای ګنګوسې چې په کړنالرو کې د بدلون هل امهل رامنځته
شوې تریوتنې سرتې ښ ییې ترڅو د درغلیو په اړه روایتونه پیاوړي کړي؛ کوالی يش د ټاکنو سالمتیا د مکزورلو لپاره س یايس هڅې را وپاروي ای د ټاکنو
پایلې غریقانوين وښ يی ای بیې پایلې قانوين ننګونې رامنځته کړي.
▪ د ډمیوکراسۍ په سالمتیا د کووید ۱۹-اغزیې :حکومتونو د کووید۱۹-په اړه د انمسو معلوماتو ،ګنګوسو او کرکجنو څرګندونو د خمنیوي لپاره یو مشری قواننی
وضع کړي دي .دا قواننی د نړیوال بدلون لپاره د یو لړ موجودو قوانینو په دوام رامنځته شوي قواننی دي چې په ترڅ کې ییې پالیسۍ جوړونيک هڅه کوي
ترڅو س تونزمن مینځپانګیو ته پداسې شلک جرمې بڼه ورکړې چې د بیان آزادۍ او مطبوعاتو ته زاین رسوي .داسې قواننی تر ډیره په ګوندې شلک پيل
کیږي چې په واک کې ښکیل س یايس ګوندونه او س یاس توال ترې س یايس ګټې پورته کوي.
دې ننګونو ته په کتو رسه ،دا لیکنه یو لړ هممې س پارښتنې وړاندې کوي.
د ټاکنو تنظمی کوونيک هنادونه ( )EMBsابید د فعالو ارتباط تګالرو هل الرې د ر ٔآییې ورکوونکو د ګډون او ښکیلتیا پر ساتنې مترکز وکړي؛ ترڅو خلکو رسه دقیق او
پر وخت معلومات شیک او د نویو هبریونو او کړنالور په اړه د ر ٔآییې ورکوونکو د پوهې کچه لوړه يش .مهدا راز د ټاکنو تنظمی کوونيک هنادونه ابید د حبران په ترڅ
کې د اړیکو ټینګونو پالن ( )crisis communication planمه جوړ کړي او د عامې روغتیا چارواکو رسه د دودیزو او ټولنزیو رسنیو د اړیکو ټینګولو چینالونه مه په
پام کې ونیيس.
د مدين ټولنې سازمانونه ( )CSOsابید خپل څارنزی فعالیتونه ډیر کړي ترڅو د دوليت ادارو او چارواکو ړونتیا او حساب ورکونه پیاوړې او د انمسو معلوماتو او کرکجنو
څرګندونو رسه مبارزه وکړي.
س یايس ګوندونه او نوماندان ابید د کرکجنو څرګندونو او انمسو معلوماتو څخه پرته د خپلو ټاکنزیو مکپاینونو تررسه کولو ته ژمن و اويس؛ په ټولنزیو رسنیو کې د س یايس
تبلیغاتو د افشا کولو شایطو او د ټاکنزیو مبارزو د مايل چارو د متویل قانون مطابق معل وکړي او د ر ٔآییې ورکوونکو لپاره د عامه پوهاوي برانمو کې د کووید ۱۹-په اړه
د ځواب ورکولو پیغامزی سیس ټم رامینځته کړئ.
نړیوال مرستندواین او د ختنیيک مرس تو مچتو کوونيک ابید د هغو قانوين او جوړښ يت اصالحاتو د مالتړ ترڅنګ چې د ګوښه کړای شویو ډلو ساتنه کوي او په ټاکنو
کې د هغوي ګډون کچې ته وده ورکوي؛ د هغو قوانینونو او مقرراتو خمه مه ډپ کړي چې انمسو معلوماتو ،ګنګوسو او کرکجنو څرګندونو ته پداسې شلک جرمې بڼه
ورکوي چې د بیان آزادۍ او مطبوعاتو ته زاین رسوي.
د ټولنزیو رسنیو پلیټ فارمونه ابید ډاډ ورکړي چې دوي په ټاکنو کې د قانوين السوهنې مینځپانګو او کرکجنو څرګندونو ارزونې ته  -لکه څنګه چې د دوي په
معیارونو او الرښودونو کې تعریف شوي – لومړیتوب ورکړی دی او په دې اړه اغزیمن اکمونه پورته کوي .دوي ابید په منظم ډول د دغو تعریف شویو رسغړونو په اړه
بیالبیل فیډبکونه مه خپاره کړي .د ټولنزیو رسنیو پلیټ فارمونه ابید د معتربو روغتیايی او اتکنزیو معلوماتو د پراخو خپریدو لپاره د ټاکنو تنظمی کوونکو هنادونو او عامې
روغتیا چارواکو رسه په دوامداره توګه اکر وکړي.
د ال زایتو معلوماتو لپاره د کوویډ ۱۹-په اړه د آیفیس د مقالو بشپړې بس تې ۲ته مراجعه وکړئ.
د نورو رسچینو د پیدا کولو لپاره د ډمیوکراسۍ پایښت لپاره د آیفیس الرښود ۳وګورئ.
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رسیزه
هغه افراد چې د کووید۱۹-په اړه د معلوماتو راټولو په لټه کې دي ،هل هر راز معلوماتو رسه خمامخ کیږي او هڅه کوي ترڅو د خپل ماحول او د نړۍ په کچه د دې
ویروس د پرخمتګ او اغزیو په اړه معترب معلومات ترالسه کړي .پداسې حال کې چې تلویزیون او راډیو د معلوماتو هممې رسچینې بلل کیږي۴؛ ډیری خلک په جمازي
نړۍ کې په آنالین شلک د اضايف ځوابونو په لټه کې دي .د ټولنزیو رسنیو پلیټ فارمونه د کووید۱۹-په اړه د معلوماتو ترالسه کولو لپاره په نړیواهل کچه د لټون اجننونو۵
په اس تفادې کې د زایتوايل راپور ورکوي ۶.او په جمازي نړۍ کې د آنالین خربي رسنیو د لیدونکو په مشری کې مه د پام وړ زایتوایل په سرتگو شوی دی ۷.د کووید۱۹-
روغتیايی حبران په لومړیو ورځو کې د روغتیا نړیوال سازمان د " "infodemicای د پراخو ضد او نقیضو معلوماتو د خپریدو اصطالح وړاندې کړه؛ ترڅو پدې برخې
کې د خورا زایتو معلوماتو  -یو څه دقیق او یو څه غلط – حصت تشخیص کړي .د ضد او نقیضو معلوماتو هل وجې ،خلکو ته س تونزمنه شوې چې د اړتیا په صورت
کې ابوري رسچینو او معتربو الرښوونو ته الرسيس پیدا کړي ۸.که څه مه د معلوماتو زایتوایل څو اړخزیه اغزیې لري؛ دا لیکنه د کووید ۱۹-په اړه د انمسو معلوماتو،
ګنګوسو ،کرکجنو څرګندونو او د کورنیو او هبرنیو لوبغاړو د فعالیتونه د اغزیو پر څرنګوایل او د ټاکنو په سالمتیا ،په ډمیوکراسۍ د ابور کچې او مهداراز د س یايس حقونو
په مشول د بنس ټزیو برشي حقونو د خوندیتوب د ویروس پر اغزیو مترکز کوي.
څرنګه چې د ټاکنو چاروايک د کووید۱۹-انروغۍ په جراین کې د خوندي ټاکنو تررسه کولو لپاره د عامې روغتیا ننګونو د مکولو لپاره اکر کوي ،د دوي الس ته راوړنې د
ر ٔآییې ورکوونکو لپاره د دقیقو او معيل معلوماتو د تضمنی لپاره د دوامدو هڅو رسبریه ،مکیږي .د  ۲۰۲۰اکل د پرسيل هره ورځ د ټاکنو ځنډولو په اړه خربې کیدلې ۹او
د ټاکنو چارواکو د یوې فوري ټول پوښتنې وروس ته ،د ټاکنو په کړنالرو کې یو مشری پراخ بدلونونه پيل کړل چې هل امهل ییې د ر ٔآییې ورکونې څرنګوایل ،څای او وخت
کې تغیریونه رامنځته شول ۱۰.ګړندیو بدلونونو ته په پام رسه ،دا اړینه ده ترڅو ر ٔآییې ورکوونيک د ډاډمنې نوم لیکنې او رآٔییې ورکونې په اړه معتربې الرښودونې ترالسه
کړي .د ر ٔآییې ورکونې مرکزونو بالقوه اکرکوونيک مه ورته معتربه معلوماتو ته اړتیا لري ترڅو
ګنګوسې :هغه انمس ای غلط معلومات دي چې د مغرضو افرادو خلوا
د ټاکنو په هبری کې په خوندي ډول د برخه اخیس تلو په اړه پریکړې وکړي .د پراخو
هل یوې موضوع نه د ګټه پورته کولو ای زاین رسولو په نیت رامینځته ای
معلوماتو جوړښت او هل وړاندې پژیندل شویو هبریونو کې ګړندي بدلونونه ،د غلط فهمۍ
خپریږي .ښايی د دغه شان معلوماتو موخه اشخاصو ،ډلو ،بنس ټونو ای
او سوءتفامه لپاره زمینه رامنځته کوي؛ چې دا حالت د ټاکنو پر سالمتیا جدي اغزیې
هبریونو ته مس تقمی زاین رسول وي.
لري .په ورته وخت کې د ټاکنو سالمتیا زایمنن کیدل ،کوالی يش د ټاکنو پایلو
مرشوعیت ابندې د خلکو د ابور کچه راټیټه او ولسواکه حکومتدارۍ ته مس تقمی ګواښ انمس معلومات هغه غلط معلومات دي چې د هغو انمستوب پر
پوهیدو او د زاین رسولو نیت پرته خلکو رسه شیکیږي .په ځینو
پیښ کړي.
مواردو کې لوبغاړي په انپوهۍ رسه دا ډول معلومات د خپلو اړوندو
د ضد او نقیضو ( )infodemicای مهبم معلوماتو رامینځته کولو کې ډیری پرتونه شامل
ش بکو هل الرې په دوامداره توګه شیکوي او ابور لري چې هغه مس
دي .لومړی دا چې خلک د خمتلفو رسچینو د پراخو معلوماتو رسه مخ دي .هغه
معلومات دي.
س تونزې چې دې س یالب رامنځته کړې ،د کووید ۱۹-او د هغه خپریدو په اړه د پوهې
او د نظر اتفاق نش توايل دی چې دا حالت حيت د عامې روغتیا چارواکو ترمنځ لیدل کرکجنې څرګندونې "هر ډول ویناوې ،لیکنې ای چلند چې د یو
کیږي .ځینې اشخاص بیا د خپلو لیدلورو او چلنډونو پر بنسټ د انمسو معلوماتو او خشص ای ډلې د پ نژیدنې په هکه او ای په بل عبارت د مذهب ،تومک،
نژاد ،نرګ ،جنس ای د پژیندنې کوم بل عامل پر بنسټ په کرکجن ای
کرکجنو څرګندونو په پیاوړي کولو او خپرولو رسه د معلوماتو فضا ککړوي.
تبعیض آمزی ډول تررسه کیږي( ".ملګري ملتونه)
دغه هل یو بل رسه تلړې ننګونې په ډمیوکراتیکو ټولنو کې زایمننونيک دي؛ څکه چې د ډمیوکراسۍ ضد لوبغاړي ال هل وړاندې دلې وضعیت څخه د ګټې اخیستنې په لټه
کې دي .په الندېنۍ برخه کې اکيف شواهد موجود دي چې هبرين او دولت پورې تړيل نفوذې فعالیتونه د کووید۱۹-په اړه انمسو معلوماتو او ګنګوسو څخه په اس تفادې
رسه ،د خپلو ډمیوکراسۍ ضد س یايس او جیوپولیټیکې موخو د پیاوړي کولو په لټه کې دي .کورين او هبرين لوبغاري مه د خپلو س یايس اهدافو د ترالسه کولو لپاره په
ټولنه کې د تعصب او کرکې د رامنځته کولو په موخه د کووید ۱۹-په اړه هل ویرې او ګډوډې څخه اکر اخیل .دوي تر ډیره بریده د تفریقې پیاوړې کولو او د ټولنې د
ویشلو لپاره غولونيک اتکتیکونه اکروي.
د کووید ۱۹-پانډمیۍ په جراین کې په پراخه کچه د کرکجنو څرګندونو ،انمسو معلوماتو او ګنګوسو پارول او شیکول د هغو ورته سیس ټامتیک او پارونکو ننګونو څخه
په اس تفادې رسه چټک کیږي چې هل وړاندې د ایدې انروغې په اړه موجود دي .د مثال په توګه:
▪ که چریې خربایالن ونيش کوالی په خپلواکه او خوندي چاپریایل کې اکر وکړي؛ ای هغوي په بشپړ ډول څیړنې تررسه نه کړاي يش ،نو ښايی چې عام
وګړي د مشکوکو معلوماتو رسچینو ته خمه کړي ای د ښو او بدو لوبغاړو ترمنځ توپری ونيش کړاي.
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▪
▪
▪
▪

د ډییټايل فضا او رسنیو په برخه کې د خلکو د سواد کچه دا په ډاګه کوي چې آای دوي د انمسو معلوماتو او ګنګوسو څخه د معتربو معلوماتو توپری کوالی
يش.
د ټاکنزیو مبارزو د مايل چارو ای د اداري فساد پر وړاندې د مقرراتو او مهدا راز د کورنیو س یايس لوبغاړو خلوا د ټولنزیو رسنیو پر اس تفادې د څارنې
نش توایل دوي ته اجازه ورکړې ترڅو د انمسو معلوماتو او کرکجنو څرګندونو د خپرولو لپاره د جمازاتو څخه د معافیت هل ټاکټیک نه ګټه پورته کړي.
د انمسو معلوماتو مکپاینو په الره اچولو لپاره مايل هڅونې ،چې په لوړه کچه خماطبینو ته رسیږي ،د معلوماتو فضا نور مه ککړه کوي.
هل وړاندې موجود ټولنزی درزونه س یايس او ایډیولوژیک لوبغاړو لپاره د ګټه پورته کولو ساده هدفونه رامینځته کړي.

آیفیس د ښوونکو او زده کوونکو لپاره یو نوښت رامنځته
کړ چې د ډییټل فضا په اړه د هغوې د لوس تې کچه
پیاوړې کړي؛ ترڅو هغوي و کوالی يش د کووید ۱۹-په
اړه انمسو معلوماتو او غلط روایتونو ته ځواب ورکړي .د
اپریل په میاشت کې آیفیس د ټول اوکراین په کچه د ۳۰
مهاکرو پوهنتونونو یوې ش بکې لپاره د "پانډمی او انمس
معلومات :څنګه ځان د انټ نریټ درغلیو څخه خوندي
وساتو" تر انمه الندې یو انرتنیيت س میینار (ویبنار) پیل کړ.
پدې س میینار کې ښوونکو ته د ډییټل مینځپانګې
خپرولو او اکرولو د اوسنیو موډلونو او د عامه افاکرو د
فریب ورکولو وس یلو په اړه معلومات وړاندې شول .مهدا
راز ښوونکو ته د پانډمیۍ په ترڅ کې د غلطو روایتونو او
انمسو معلوماتو د پژیندلو لپاره معيل ټيک په ګوته شول.

دغه ټول عوامل د انروغۍ په جراین کې اکرول کیږي او په حقیقت کې کووید ۱۹-هغه پیاوړی
کوي .رسنیو د کووید۱۹-په جراین کې د هغو مايل فشارونو هل وجې چې هل انورغۍ وړاندې
موجود ول؛ خپل یو زایت مشری خربایالن هل خپلو دندو ګوښه کړي دي ۱۱.مهدا راز فرصت طلبو
لوبغاړو د کووید ۱۹-په اړه د ګنګوسو تررسه کولو هل الرې د ټولنزیو رسنیو لیدونيک دوکه کړي دي
ترڅو د دوي هل اعالانتو څخه ګټه پورته کړي.
دا لیکنه به د کووید ۱۹-انروغۍ په جراین کې د معلوماتو بشپړتیا ننګونو د بیالبیلو پرتونو په اړه په
لنډه توګه حبث وکړي .په پیل کې به هغه انمس معلومات او کرکجنې څرګندونې وڅیړل يش چې د
کووید ۱۹-په اړه په انفرادي توګه خپریږي .وروس ته بیا د هغو کورنیو نفوذي معلیاتو څرنګوایل څیړل
کیږي چې دولت پورې تړيل لوبغاړي د کووید ۱۹-انروغۍ نه په اس تفادې رسه خپلو خلکو ته د
انمسو معلوماتو په وړاندې کولو چې ټولنزی درزونه پیاوړې کوي ،د خپلو س یايس ګټو په لټه کې
دي .لیکنه دا مه څیړې چې هبرين لوبغاړي څرنګه د کووید ۱۹-انروغۍ نه په اس تفادې رسه ،د
خپلو ډمیوکراتیکو س یاالنو پر وړاندې د معلوماتو په مبارزه کې یوه نوې جهبه پرانزیي .شالید ته په
کتو رسه ،دا لیکنه هغه هممې موندنې بیان وي چې د احامتيل زاینونو د رامکولو لپاره د وړاندیزونو
دخمه د انمسو معلوماتو ،کووید ۱۹-او ټاکنو ترمنځ رسه اړیکې رامنځته کوي.

انمس معلومات او کرکجنې څرګندونې
د کووید ۱۹-په اړه د ټولنزیو رسنیو هل الرې د انمسو معلوماتو خپریدل یوه ښه مستنده پیښه ده ۱۳.د فېس بوک ،یوټیوب او ټویټر په ګډون ټولو ټولنزیو رسنیو د خپلو
پاڼو هل الرې د کوویډ ۱۹-په اړه د انمسو او یب الرې کوونکو معلوماتو د خپرولو پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي تګالرې غوره کړي دي ۱۴.په هغه شلک چې د
معلوماتو اکوسیس مت خلوا د کووید ۱۹-روغتیایی اړخونو په اړه انمس معلومات خپریږي؛ نو د ټاکنو په اړه انمس معلومات مه په ورته شلک خپریږي .دا معلومات ډیری
وختونه د ټولنزیو رسنیو هل الرې ډیرو لیدونکو او اوریدونکو ته رسیږي .څرنګه چې اکروونيک مینځپانګې هل ویرې ،عقیدې ،قضاوت او ګټورتوب پرته شیکوي ،د
کووید ۱۹-انروغۍ په ترڅ کې د په ټاکنو په جراین کې د رآٔییې ورکونې په اړه د دوي پریکړې مه په ورته ډول خپریږي.

څرنګه چې اکروونيک مینځپانګې هل ویرې ،عقیدې ،قضاوت او ګټورتوب پرته شیکوي ،د کووید ۱۹-انروغۍ په ترڅ کې د په ټاکنو په جراین کې د
ر ٔآییې ورکونې په اړه د دوي پریکړې مه په ورته ډول خپریږي.
د بیلګې په توګه په سومالیا او انیریای کې د کووید۱۹-په اړه انمسو معلوماتو د ټاکنو چاروايک دې ته اړ کړل؛ ترڅو خلکو ته رڼیې څرګندونې وړاندې کړي .سومالیا د
ټاکنو ميل ادارې د یو ټوییټ په خپرولو رسه هغه تورونه رد کړي ،چې ګنې ټاکنې د کووید۱۹-هل امهل ځنډیديل دي ۱۵.خو هغه وخت چې دوي دا س پیناوی خپور
کړ ،په دې اړه راپورونه د وخته په آنالین رسنیو کې خپاره شوي ول ۱۶.که څه مه په انیریای کې د دا ډول څرګندونو رسچینه معلومه نه وه ،خو د انیریای ټاکنو ميل
ادارې یوه رمس اعالمیه خپره کړه و څرګنده ییې کړه چې س یالو ډلو په یو مشری ځانګړو س میو کې د نوم لیکنې هبری د ځنډولو په اړه د ټاکنزیو چارواکو اعالمیه جعل
کړې ده۱۷.
څرنګه چې په الندینو برخو کې څرګنده شوې ،پداسې حال کې چې کرکجنې څرګندونې او انګیړنې لکه ان لکه په پراخه کچه د کورنیو او هبرنیو نفوذي معلیاتو په
درشل کې د وسلې په توګه اکرول کیږي؛ انفرادي کرکجنې څرګندونې مه خورا ژورې س تونزې رامنځته کوي .د ټاکنو په بسرت کې ،کرکجنې څرګندونې کوالی يش په
د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ
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ټاکنو کې د بیالبیلو ټولنو د ګډون وړتیا اغزیمنه او د ټاکنو سالمتیا ته زاین ورسوي؛ مهدا راز د دوي بنس ټزی س یايس حقونه هل پامه غورځوي او ډمیوکراتیکو پایلو ته
زاین ورسوي .لوبغاړي د کووید ۱۹-انروغۍ نه په اس تفادې رسه ،نوې کرکجنې څرګندونې خپروي او د موجودو څرګندونو څخه پداسې شلک ګټه پورته کوي؛ چې و
کوالی يش نوماندان ،ر ٔآیه ورکوونيک ،د ټاکنو چاروايک ،د مدين ټولنې سازمانونه او خربایالن  -په ځانګړي توګه په هغو هیوادونو کې چې هل اترخی پلوه ټولنزیې او
ټاکنزیي س تونزي لري – و ډار کړي .په هغو ولسواکه ټولنو کې چې د برشي حقونو پر بنسټ یو پراخ بنس ټه حکومت د جوړلو لپاره هڅې کیږي ،کرکجنې
څرګندونې د یو بنس ټزی کړکیچ په رامنځته کولو رسه په ټولنه کې د "بیګانه توب" احساس پیاوړی کوي .د بیلګې په توګه :د کووید ۱۹-انروغۍ هل وجې د نړۍ په یو
مشری هیوادونو کې آس یایی ضد زورونې او د کرکجنو څرګندونو پیښې په آنالین او آفالین فضا کې ډیری شوي دې ۱۸.په چنی کې ځینې افریقايی کډوال د ویروس بیا
خرییدو هل ویرې ،تر جربي قرنطنی او آزماینې الندې نیول شوي چې دې اکر د هغوې پر وړاندې یو کرکجن وضعیت رامنځته کړی دی ۱۹.څرنګه چې په کور کې د
پاتې کیدو حمدودیتونو هل امهل په جمازي نړۍ (آنالین فضا) کې د اکرونيک مشریه اوچته شوې ده؛ د برتري غوښ تونکو س پنی پوس تو اکرونکو کچه مه لوړه شوې او هغوي
د ټلګرام پیام اس تونۍ یو کود لرونيک بسرت هل الرې ،د کووید ۱۹-انروغۍ څخه په اکر کامرلو د یو داس تان په توګه اکر اخيل۲۰.
د جنډر انبرابرۍ او د ښځو پر وړاندې کرکه ،دغه ننګونې ال پسې ډیرې کړې دي .دا یو مستند امر دي چې د طبع پیښو پرهمال د جنډر پر بنسټ کورنۍ
اتوترخیوايل ډیریږي؛ ځکه چې مریمنې ښايی د اوږدې مودې لپاره هل هغو خلکو رسه مخ يش چې د هغو هل خوا تل زورول کیږي ۲۱.پدې برخه کې کووید ۱۹-هیڅ
ډول توپری رامنځته کړی نده .د مثال په توګه :فرانسې او لیتوانیا په ترتیب رسه د ښځو په وړاندې اتوترخیوايل کې  ۳۲سلنه او  ۲۰سلنه ډیروايل راپور کړی ۲۲.په
هغه چاپریایل کې چې خلک خپل ډیری وخت په انرتنیت کې تریوي او ټولنزیې رس نۍ او ویب سایټونه چې جنيس زورونه د انرینه وو د رسګرمې په توګه تروجی
وي؛ د ښځو لپاره د دې انامنه چاپریایل په رامینځته کولو کې دخیل دی .آیفیس "په ټاکنو کې د ښځو پر وړاندې اتوترخیوايل ( ")VAWEتر عنوان الندې په خپهل
لیکنه کې د کورين اتوترخیوايل ،جنيس زورونې ،آنالین او آفالین جنيس اتوترخیوايل او د مریمنو س یايس ګډون ترمنځ یو منف تړاو رامینځته کړې ۲۳.په ډیری هیوادونو
کې د ښځو د لوس تې کچه ټیټه ده ۲۴او ډییټيل وسایلو ۲۵ته د ښځو حمدود الرسيس مه دقیقو معلوماتو ته د دوې د الرسيس وړتیا حمدوده کړي .پر ډمیوکراتیک ګډون
د کووید ۱۹-اغزیې د دې مجموعې په دومهه لیکنې کې رانغړ شوې دي.

کورين نفوذي معلیات
کورين او هبرين لوبغاړي په لوړه کچه د انمسو معلوماتو ،کرکجنو څرګندونو او تبلیغاتو په اکرولو کې ماهر شوي دي ترڅو دلې الرې د خپلو ډمیوکراتیک ضد اهدافو د
پرمخ وړلو لپاره په ټولنه کې ویره او درز واچوي .دوي ښايی خپلې موخې د منځپانګو په رامنځته کولو چې د دوي روایتونه منعکس کوي ای هل وړاندې خپاره شویو
غلطو روایتونو د پیاوري کولو هل الرې ترالسه کړي.
د کووید ۱۹-په اړه د انمسو معلوماتو ای پارونکو انګې نرو د دوام ورکولو انګزیه ښايی د کورنیو س یايس لوبغاړو حماس بو پورې تړلې وي .ای ښايی دوي د مچتوايل په لټه کې
وي ای وغواړي چې د ټاکنو په جراین کې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د تررسه شویو هڅو کچه په مبالغه آمزی شلک څرګنده کړي او ای د انورین د خربیدو ای
طبعیت په اړه د غلط فهمۍ هل وجې ځان مچتو وښې .د بیلګې په توګه :په برازیل د حقایقو ارزونې یوې ادارې ډیری پیغامونه په ګوته کړي چې د کووید ۱۹-په
وړاندې مبارزه کې د انمسو روغتیايی ادعاوې د پیامونو وړاندې کوونکو په ګډون د پژیندل شویو حکوميت مالتړ کوونکو د مثبت مالتړ په اړه یوه اړخزی روایت ته وده
ورکوي ۲۶.په ځینو مواردو کې د کووید ۱۹-رسه په مبارزه کې دوليت تبلیغات انمس معلومات اکروي ترڅو د وامکن رژمی واک او مرشوعیت پیاوړي کړي .د مثال په
توګه :په مرص کې دوليت تبلیغاتو یو خرب خپور کړ چې ګواکې کووید۱۹-یوه غريب توطیه وه چې د مرص اس تخبارايت خدماتو ادارې خلوا ش نډه شوه او دا چې پدې
برخه کې د مرص درملنه هل چنی او ایټالیا رسه شیکه شوه۲۷.
مهدا راز دا احامتل مه ش ته چې س یايس فعالنی ځان رسه داسې حماس به کړې وي چې ګواکې دوي کوالی يش د انمسو معلوماتو په اکرولو رسه خپل ځواک پیاوړي
کړي او ای د حبران په مک رنګه ښودلو او د ټاکنو پر ګړندي کولو  -خمکې دلې چې د واب س تونزې د دوي شهرت مک کړي – د ګډون کچه د خپل ګوند ای نوماندانو په
ګټې بدهل کړي .د مثال په توګه :په پولنډ کې وامکن ګوند د زایت ارصار هل امهل اړ شو ترڅو د  ۲۰۲۰اکل د می  ۱۰نیټې ولسمرشۍ ټاکنو لپاره د پالن کولو الره د
ټاکنو تررسه کیدو څخه څو ورځې دخمه بدهل کړي .د ټاکنو د ژر تر ژره تررسه کیدو لپاره ،وامکن ګوند په پیل کې د خلکو د روغتیا ساتنې خطراتو ته پاملرنه ونه کړه
او بیا ییې هڅه وکړه چې په ټول هیواد کې د ټاکنو ځنډولو دخمه د پوست هل الرې ،ر ٔآییې اچونې په الره واچوي .رسبریه پردې ،ځینې ش نونيک وايی چې د برازیل
ولسمرش جری بولس نارو ( )Jair Bolsonaroد کووید ۱۹-اقتصادي اغزیو څخه د ځان خالصون لپاره د انمسو معلوماتو یو مکپاین تررسه کوي۲۸.
هغه س یايس حماس بیې چې کورين لوبغاړي د عامې روغتیا وضعیت او د ټاکنو مچتووايل لپاره د انمسو معلوماتو د رامینځته کولو ای دوام ورکولو ته هڅوي؛ ترڅو دلې
حالت څخه س یايس ګټې پورته کړي؛ یو داسې رځن دی چې د ټاکنو نیټې په را نژدې کیدو رسه به دوام ولري .په ټولو پیښو کې ،هل یوې خوا د ټاکنو د امهیت او هل
د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ
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بلې خوا د خلکو د روغتیا لپاره د مرشوع اندیښ نې ترمنځ یو ښه د پام وړ انډول ش تون لري .پریکړې ابید تنظمی شوې او مشورتې وي ،نه دا چې د لنډهماهل ګټو او
س یايس انګزیي په موخه ونیول يش.
هغه س یايس لوبغاړي چې غواړي ځان هل مالمتۍ ای انوړه هڅونو څخه خالص کړي ،ښايی په قصدي توګه د تومکونو ای ټولنو ترمنځ د اتوترخیوايل را پارولو لپاره د کرکې
او انمسو معلوماتو د ترکیب څخه اکر واخيل .د مارچ میاش تې په نامیيی کې په هندوس تان کې د اساليم پیښو په مرکز کې یوه غونډه د کووید ۱۹-د خپریدو پړه وبلل
شوه؛ پداسې حال کې چې نورې مذهيب ډلې مه په ورته وخت کې د لویو غونډو په فسخ کولو ای په خوندي توګه تررسه کولو کې پاتې راغلې وې .لکه چې د ایدې
غونډې په تړاو په کووید ۱۹-د اخته کسانو مشری زایت شو؛ د کروان په وړاندې هجاد هش ټګ ( )CoronaJihad#په ټولنزیو رسنیو کې د ټولې مسلامنې ټولنې پر
مالمتو رسه الس پر الس شو؛ او د ویروس خپریدو پړه پر مسلاماننو واچوهل شوه .دا هش ټاګ شاوخوا  ۳۰۰زره ځهل راښاکره شو او د  ۳۰۰ملیونو څخه زایتو خلکو
خلوا په بالقوه توګه ولیدل شو ۲۹.ټولنې د جال کولو لپاره دا ډول څرګندونې چې د دودیزو رسنیو خلوا پیاوړی کیدلې د هل وړاندې حمارصه شوې د اقلیت ټولنې په
وړاندې تعصب نور مه زایت کړی ۳۰.د برشي حقونو یو فعال لیکوالانو ته داسې وویل" :موږ د دوه وو ویروسونو خلوا تر برید الندې راغيل یو؛ کوویډ ۱۹-به په پای
کې معاجله يش .خو دا د ټولنې ویروس ډیر خطرانک ویروس دی .چې هل منځته وړل به ییې ډیر وخت ونیيس ".کرکجنې څرګندونې کوالی يش په آسانۍ رسه په
ټولنه کې اتوترخیوايل رامنځته او د قرنطنی څخه وروس ته د هغه دوام لپاره مناسب چاپریایل برابر کړي .په راتلونکو ټاکنزیو مکپاینونو کې هل داسې روایتونو څخه په
س یايس ګټې اخیس تلو رسه ،کیدای يش چې لږيک ټولنې د ټاکنزیو اتوترخیوايل په احامتيل هدفونو ابندی بدل کړي.
"موږ د دوه وو ویروسونو خلوا تر برید الندې راغيل یو؛ کوویډ ۱۹-به په پای کې معاجله يش .خو دا د ټولنې ویروس ډیر خطرانک ویروس دی .چې هل
منځته وړل به ییې ډیر وخت ونیيس".
د کووید ۱۹-هل امهل د مرګ ژوبلې اغزیې ،د موجودو ټولنزیو درزونو پراخولو ته ملن وهې.
په رسیالناک کې د ژوند تر پایه د دودونو هل خمې په تولنزیو چارو کې س یاست شوی دی .د آیفیس په آس یا پس یفیک کې د مدين ټولنې ډلو رسه اکر وکړ
عامې روغتیا څانګړي توجهیات د جنازې مراسو لپاره اکرول شوي؛ حیت هغه مذهيب ټولنې ترڅو د کوویډ ۱۹-هل وجې رامنځته شویو انمسو معلوماتو،
چې د خپلو مړو ښخولو ته خورا ډیر امهیت ورکوي ،اړ ایس تل کیږي چې خپل مړي ګنګوسو او کرکجنو څرګندونو پر وړاندې مبارزې لپاره د هغوي
وسوځوي .د لږکیو ټولنو مرشانو د دې قاعدې پر وړاندې ،کوم چې د روغتیا نړیوال سازمان وړتیا اوچته کړي .آیفیس هل  ۱۰۰څخه زایت سازمانونه او ۳۰۰
ای نورو معتربو روغتیایی ادارو په الرښودونو کې نش ته ،خپل خپګان څرګند کړی دی .دغه پوري د مدين ټولنې فعالنی روزيل دي؛ تر هغوي د دقیقو
اقدام د پارملاين ټاکنو په درشل کې د ټولنې د غوڅ مالتړ راټولولو اقدام په توګه ګڼل کیږي ،معلوماتو د ترالسه کولو په څرنګوايل پوه يش او د انتقادي فکر د
تصدیقولو او د راپور ورکولو په برخه کې د پلویتوب د پژیندلو
کوم چې د لنډې مودې لپاره د انروغۍ هل امهل ځنډول شوي۳۱.
لپاره هل بیالبیلو رسچینو څخه اس تفاده وکړي .مهدا راز د دې
هبرين نفوذي معلیات
روزنزیې برانمې په ترڅ دا مه په ګوته شوې چې د بدانمو ای
ګوښه کړای شویو ټولنو پر وړاندې د کرکجنو څرګندونو پر
روسې او چنی په ښاکره ډول د کووید۱۹-انروغۍ په خپلو هبرنیو نفوذي معلیاتو کې شامهل وړاندې څرنګه مقابهل ويش او هغه خلک رسه متحد يش چې د
۳۲
کړې .د کووید ۱۹-انروغۍ په خپریدو رسه ،دا ګواښ زایت شوی چې اید هیوادونو د آنالین بریدونو الندې راغيل او ای د کووید ۱۹-خپریدو لپاره
خپلو جیوپولیټیکو او ډمیوکراسۍ ضد برانمو لپاره د انمسو معلوماتو او روغتیايی تبلیغاتو څخه د مالمت ګڼل کیږي .د روزل شویو هنادونو دغې ش بکې رسه په
۳۳
وس یلې په توګه اکر اخيل .څنيی ش نونيک خربداری ورکوي چې ښايی دلې اکر څخه د روانو خربو اترو کې د انمسو معلوماتو اوږد هماهل اغزیې ،د
ټاکنو ګډوډولو ای د هغو د يب اعتباره کولو لپاره مه اس تفاده ويش۳۳.
کووید ۱۹-په اړه انوړه څرګندونې او د ټولنزی ګډون لپاره د
د بیلګې په توګه یوه لویه اندیښ نه دا ده چې د روس ییې حکومت به دا ځل د کووید ۱۹-مکپاینونو په تررسه کولو مه مترکز شوی دی.
انروغۍ په اړه د یو روایت په څرګندونو رسه ،په ټاکنو کې د السوهنې هڅې تکرار کړي .ښايی داسې وښ ییې چې ډمیوکراتیکې ټولنې د رامنځته شوي کړکیچ پر
وړاندې مبارزې کې پاتې راغيل او نيش کوالی ټاکنې په مناسب ډول تررسه کړي .دا اتکتیک په فرانسه کې وښودل شو چې د روس ییې رسنیو د اید هیواد د مارچ
میاش تې په ټاکنو کې په کووید ۱۹-د ر ٔآییې ورکونې مرکزونو د اکرکوونيک د اخته کیدو په اړه راپورنه خپاره کړل ۳۴.ډیری ش نونيک پدې ابور دي چې د روس ییې
حکومت د هغو انمسو روایتونو د پیاوړي کولو په لټه کې دی چې هل وړاندې د خلکو په مینځ کې خپاره شوي دي ۳۵.پخوانۍ اتکتیکونه چې د روس ییې خلوا اکرول
کیږي ،دا څرګندوي چې د کووید ۱۹-انروغۍ پر وړاندې څو اړخزیه مکپاین ښايی د انمسو معلوماتو د خپریدو او پیاوري کولو لپاره د رمس خربي رسنیو او مهدارنګه د
غری رمس ش بکو لکه  bots،trollsاو  blogsڅخه اس تفاده وکړي.
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تر اوسه مه د کووید۱۹-حالت په چټکۍ رسه بدلیږي او دا چې د انمسو معلوماتو مکپاینونو څرنګه خپریږي او داسې کشش پیدا کوي ،معلوم ندی .د  ۲۰۲۰اکل د می
میاشت راهیسې ،روس یه په اروپا کې د کووید ۱۹-په مرکز بدهل شوي ۳۶او د نړۍ په کچه د کووید ۱۹-انروغۍ ترټولو ډیرې پیښې لري ۳۷.دا لوړې مشریې او د
کووید ۱۹-انروغۍ هل امهل په روغتون کې پوتنی ته نژدې د هممو افرادو بسرتی کیدل ،ښايی هغه روش بدل کړي وي چې کرملنی ییې په راتلونکو میاش تو کې د کووید-
 ۱۹په اړه د انمسو معلوماتو لپاره اکروي۳۸.
په هر حال ،لومړی ګام هڅونکی نه وه .د  ۲۰۲۰اکل د جنوري په میاشت کې د روس ییې حکومت د شاميل آتالنتیک تړون سازمان (انتو) ۳۹او لیتوانیا ۴۰هیواد د
بیې اعتباره کولو لپاره د ختیځې اروپا د وګړو ترمنځ د کووید ۱۹-په اړه ،انمس معلومات خپاره کړل .ش نونيک په دې ابور دي چې رويس چاروايک د هغو انمسو معلوماتو
د خپریدو ترشا الس لري؛ چې په ترڅ کې ییې وویل شول چې په لیتوانیا کې د انټو د یو امریاکیی رستریې د کروان تست مثبت دی .د مارچ په میاشت کې په اید
هیواد کې روس ییې پلوه خربي رسچینو مه ټینګار وکړ چې د عامې روغتیا حبران لیتوانیایی چاروايک دې ته هڅويل چې روس ییې پلوه رس نۍ بندې کړي۴۱.
روس یه پدې مه تورنه ده چې د اتوترخیوايل هڅولو او ټولنزی ویش لپاره انمس روایتونه خپروي .د فربورۍ په وروستیو کې د اوکراین روغتیا وزارت هل آدرسه په کووید-
 ۱۹د اخته کډوالو د بریته راس تنیدو په اړه د انمسو معلوماتو خپرولو ،د  Novi Sanzharyپه ښار کې ګډوډي رامینځته کړه؛ چې هل امهل ییې ګنډ مشری مليک وګړي
او پولیس ټپیان شول ۴۲.د بلجمی ميل امنیت رسویس ( )VSSEخربداری ورکړی چې پدې هیواد کې خست درځیه سازمانونه د کووید ۱۹-انروغۍ په اړه د انمسو
معلوماتو او احساسايت شعارونه په خپرولو رسه ،غواړې ترڅو خلک د یو بل پر ضد را وپاروي .د  VSSEراپور د کووید ۱۹-انروغۍ په اړه هغو توطیو او شعارونو ته
مه اشاره کوي چې د ټولنزیو رسنیو هل الرې د کډوالو او مسلاماننو پر ضد خپریږي ۴۳.پدی راپور کې دا مه وویل شوي چې د کووید ۱۹-په اړه د انمسو معلوماتو د
خپرولو مکپاینونه په ټولنزیو رسنیو کې د روس ییې په غوښتنه خپریږي چې موخه ییې د "ګډوډیو رامنځته کول" او د" [لویدیز] او په ټوهل اروپا کې د کنی اړخو خست
درځیه فعالو ډلو مکزوري کول دي۴۴".
د چنی نړیوالو نفوذي معلیاتو اتکتیکونه مه د کووید ۱۹-انروغۍ په خپریدو رسه ،پراختیا موندلې .په لومړي رس کې د چنی مکونست ګوند د کووید ۱۹-انروغۍ د منشې
او خپریدو په اړه د انمسو معلوماتو په مکپاینونو کې ښکیل و او د روس ییې هل تګالرو څخه په تقلیدولو رسه ییې په معلومايت فضا کې د ګډوډي او اختالف د رامنځته
کولو لپاره اکر اکوه .د دې هڅو د پرمخ وړلو لپاره هل ډیپلوماټیيک فضا ،د چنی حکومت د ټولنزیو رسنیو حسابونو او نورو رس نزیو چینلونو څخه اکر اخیس تل کیدل؛
ترڅو د توطییې تیورۍ او ضد او نقیض روایتونه را و پاروي ۴۵.هغه ادعا چې د چنی د هب نریو چارو وزارت وایند خلوا وشوه چې ګواکې د کووید ۱۹-انروغۍ چنی ته
د امریاک متحده اایالتو د پوځ اس تازو خلوا راوړل شوې؛ یو داسې مثال ده چې په پراخه کچه خپور شوی۴۶.
د چنی مکونست ګوند ډیر پژیندل شوي اتکتیکونه اکرويل دي" .د چینايی اس تخبارايت معلیاتو موخه تر ډیره بریده د یو واحد نه بدلیدونيک روایت ساتل دي چې د چنی
مکونست ګوند مثبت اړخ ښاکره کوي ...د دې معلیاتو موخه د اطالعايت چاپریایل بیېثباته کول نه بلکې په بیې ساري توګه د بیجنګ 'ښه' ښودل دي ۴۷".روایتونه د
س تونزې په همارولو کې د چنی استبدادي سیس ټم غوره وایل او مهدارنګه نورو هیوادونو رسه په روغتیايی برخه کې د چنی مچتوایل يش ۴۸.د چنی دوليت رسنیو او
ټولنزیو ش بکو خست فشار دا روایت پیاوړی کوي او دا خربه په ګوته کوي چې په نورو هیوادونو کې وامکن او مستبد ګوندونو پدې لټه کې دي چې د ډمیوکراتیکو
حکومتونو په سیس مت شک څرګند کړي .د اتیوان په ټاکنو کې د السوهنې لپاره د چنی هڅو ته په پام رسه ،دا احامتل رد کیدای نيش چې د چنی مکونست ګوند په
ټاکنزی ډګر کې د کووید ۱۹-انروغۍ په اړه د انمسو معلوماتو په اکرولو ،په ځانګړي توګه په هغو هیوادونو کې چې چنی پکې جیوپولټیيک ګټې لري ،الس پورې
کوي۴۹.
رسبریه پردې ،د چنی اقتصادي او س یايس ځواک ته په کتو رسه ،د چنی مکونست ګوند هڅه کوي ترڅو ځان د یو نړیوال خری غوښ تونکی  -په ځانګړي ډول د امریاک
متحده اایالتو د رهربۍ تيش هل امهل – په توګه راڅرګند کړي؛ او په اروپا او د نړۍ په نورو س میو کې خپل پلواین پیدا کړي ۵۰.په هنګري ،رسبیا او ایټالیا کې د
اپوزیس یون مرشانو د چنی مرس تو څخه مننه کړې او د طيب جتهزیاتو د مچتو کولو هل امهل ییې اید هیواد س تاییل دی ۵۱.په اپریل کې نیوایرک اتمیز یو راپور خپور کړ
چې اروپایی احتادییې د چنی حکومت فشار هل امهل ،د کووید ۱۹-انروغۍ په اړه د انمسو معلوماتو په تړاو خپل راپور اصالح کړ؛ ترڅو د اید هیواد پر وړاندې نرم معل
وکړي ۵۲.په هر صورت ،د دې لیکنې په جراین کې ،اروپايی مکیس یون خپل درځی بدل کړی او په روښانه توګه ییې د چنی هیواد د انمسو معلوماتو د رسچینې په
توګه ایدونه کړې او ویيل دي چې اید هیواد د اروپا ډمیوکرايس او د کووید ۱۹-پر وړاندې غربګون ،مکزوری کوي۵۳.
د امریاک متحده اایالتو حکومت ،په ځانګړي توګه د ټرامپ ادارې لوړ پوړي چاروايک مه هڅه کوي ترڅو د خپلو جیوپولیټیکو اهدافو ترالسه کولو لپاره ،نړیوال روایتونه
تر خپلې اغزیې الندې راوړي .هل مهدې امهل ،دوي په خپلو رمس څرګندونو کې د کووید ۱۹-انروغۍ د "چینايی ویروس" ای "ووهان ویروس" په انمه اید کړی او
هغې تیورې ابندې تینګار کوي چې د کروان ویروس په واهان کې د یو البراتوار څخه خپور شوی؛ رسه دلې مه پدې اړه بشپړ شواهد موجود ندي ۵۴.د دې
د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ

-9-

څرګندونې زایتوایل د اپوزیس یون وکیالن او قانون جوړوونيک دې ته وهڅول چې د آس یایی  -امریاکایيی وګړو پر وړاندې د احامتيل کرکې جرمونه د زایتوايل په اړه
خربداری ورکړي۵۵.

هممې موندنې
پراخو څیړنو پر ډمیوکراسۍ د کوویډ ۱۹-پراخې اغزیې او د معلوماتو د بشپړتیا ننګونې په ډاګه کړې دي .د دې لیکنې مترکز پدې دی ترڅو پر ټاکنزیې دورې د
کووید ۱۹-ځانګړې اغزیې په ګوته کړي .مهدا راز د ټاکنو پایلو ،س یايس او ټاکنزیو پړاونو او کړنالرو او د ټاکنو خمکې او وروس ته پړاونو د خلکو د ابور کچې د
انروغۍ اغزیې وڅیړي.
د کوویډ ۱۹-انروغۍ هل خپریدو راهیسې او د دې لیکنې په ترڅ کې په نس يب توګه لږې ټاکنې تررسه شوې .دا الندېنې څرګنده شوې موندنې د هغو زده کړای شویو
درسونو څخه اخیس تل شوي چې په تریو ټاکنو کې د کرکجنو څرګندولو ،انمسو معلوماتو او ګنګوسو د اغزیو څرنګوایل په ګوته کوي.

د ټاکنزیو مبارزو هبری پر سالمتیا د کووید ۱۹-اغزیې
لکه څرنګه چې د کووید ۱۹-انروغۍ په ترڅ کې د تبلیغاتو نورې الرې حمدودې شوې دي ،ګوندونه او نوماندان په پراخه کچه آنالین مکپاینونو ته خمه کړې؛ ترڅو د
ټولنزیو رسنیو هل الرې راییې ورکوونکو ته الرسیس پیدا کړي .دې ته په پام رسه چې په ډیری هیوادونو کې د ټاکنزیو مکپاینونو په ترڅ کې د ټولنزیو رسنیو څخه د
اس تفادې قواعد نوي دي ،په ورته ډول په ټولنزیو رسنیو کې پر س یايس تبلیغاتو څارنه مه حمدوده ده؛ نو ښايی د ګوندونو او نوماندانو لپاره د ارتباط چینلونو څخه د
انوړه ګټې پورته کولو فرصت زایت يش؛ ځکه چې د تبلیغاتو یو لویه برخه په آنالین شلک تررسه کیږي .د څارنې بیالبیلې درجې پدې معنا دې چې د س یايس
تبلیغاتو لګښت ،د لګښ تونو د راپور ورکولو او په ټولنزیو رسنیو کې د هغو د حصت د څیړلو په اړه لږ مشری حقويق او ابلفعل حمدودیتونه موجود دي.
د ټاکنو چارواکو ای دوليت څارونکو لپاره چې اوس همال د ټولنزیو رسنیو د څار او د نوماندانو آنالین اعالانتو د مصارفو د تعقیبولو واک ای ظرفیت نه لري؛ نو د داسې
اقداماتو تررسه کول په لنډ همال کې شونې نه ښاکریږي .پداسې حال کې چې د څار عامه بنس ټونه ابید په ټولنزیو رسنیو کې د مکپاین لګښ تونو د تنظمیولو څرنګوايل
په اړه هل رسه غور وکړي؛ د مدين ټولنې سازمانونه او څیړونيک خربایالن ابید د اړتیا په صورت کې د دې تشې د ډکولو لپاره په ګډه اکر وکړي.
د ټولنزیو رسنیو ړونتیا بیالبیلو وسایلو ش تون ته په کتو رسه ،دا دنده یو څه س تونزمنه شوې .د فېس بوک د اعالانتو پانې ( ۵۶)Facebook Ad Libraryاو د ګوګل
ړونتیا راپور ( ۵۷)Google Transparency Reportپه څری د وسایلو کچه په هر هیواد کې توپری لري او لکه څنګه چې د ټولنزیو رسنیو شکتونو رسچینې د
کووید ۱۹-په اړه فعالیتونو ته را اړول شوې؛ د س یايس اعالانتو د ړونتیا برخې پراختیا ( )the expansion of political ad transparency featuresځنډول
شوې ۵۸.د ټولنزیو رسنیو شکتونه ابید د اعالانتو په ړونتیا ډیر اکر وکړې ځکه چې دا مس ئهل د انروغۍ پرهمال خورا هممه ده .که چریې دا وسایل موجود وي او ای
ډیر ژر موجودیږي نو ښايی ځایی لوبغاړي د هغو د اکرولو په اړه پوه نه وي .فیس بوک او ګوګل د نړیوالو شیاکنو او ځایی ملګرو په ملګرتیا ابید د دغو وسایلو د
فعالیت په اړه د عامه پوهاوی کچه په فعاهل توګه اوچته کړي او د مدين ټولنې سازمانونو ،خربایالن او څاروين سازمانونه د دغو وسایلو د اس تفادې په څرنګوایل په اړه،
په ځانګړي توګه په هیوادونو کې چې ټاکنې ډیر ژر بیا تررسه کیږي؛ وروزي.

د ټاکنو تنظمی او معلیاتو په سالمتیا د کووید ۱۹-اغزیې
پداسې حال کې چې د کووید ۱۹-هل امهل په ډیری هیوادونو کې ټاکنې ځنډول شوې ،قانون جوړونيک پر دې بوخت دي چې څنګه کوالی يش په ټاکنو کې د
خلکو د سالمتیا نه د ډاډ ترالسه کولو لپاره د ټاکنو په هبریونه کې بدلون راوړي .آیفیس ډیری داسې بدلونونه په ټاکنو کې د سالمتیا ساتل ۵۹تر عنوان الندې په خپهل
لومړي لیکنه کې تر حبث الندې نیویل ۵۹او د هغو قانونې او حقويق اغزیې ییې د ټاکنو پیل کیدو ای ځنډ په ترڅ کې قانونې مالحظې ۶۰تر عنوان الندې د آیفیس په
دومیه لیکنه کې رانغړ شوی دي .ډیری هغه د حل الرې چې وړاندې او معيل شوي؛ د تریو ټاکنو د پالن او تررسه کیدو د څرنګوایل په اړه په تریه بیا د آنالین ای
اپلیکیشن هل الرې د راییې ورکولو اماکن په اړه د عامه حبثونو او مهدا راز د پس تې ر ٔآییې ورکولو په اړه یو بنس ټزی بدلون په ګوته کوي .د ټاکنو تررسه کولو د نیټې،
وخت او د رآٔییې ورکونې د مرکزونو او د نورو کړنالرو بدلون ،رآٔییې ورکوونيک دې تر اړ وابسې ترڅو د رآٔییې ورکونې د څرنګوایل په اړه نوي معلومات ترالسه کړي.

د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ
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په ورته وخت کې په یو هیواد کې د بیالبیلو هنادونو خلوا اختاليف پیغامونه کوالی يش د انمسو معلوماتو ،ګډوډي او ویرې المل يش .دا ډول ګډوډۍ د امریاک متحده
اایالتو په ویسکوس ننی اایلت کې د  ۲۰۲۰اکل د اپریل  ۷نیټې ټاکنې په ترڅ کې تر سرتګو شوې ده .وروس ته هل دې چې د ټاکنو ځنډیدلو لپاره قانوين الحیه تصویب
نه شوه ،وايل د دې پرځای یو اجرایوي فرمان صادر کړ .خو بیا د خمالفینو تر کنټرول الندې د اید اایلت مقننه قوه د وايل دغه پریکړه په حممکه کې تر پوښتنې الندې
راوړه او په وروس تۍ دقیقې کې حممکې د ټاکنو د تررسه کولو پریکړه وکړه ۶۱.دا ډول پیښې د دې المل شوې چې رآٔییې ورکوونيک ،د رایه ورکونې مرکزونو اکرکوونيک
او د ټاکنو چاروايک د خپلو دندو د پرمخ وړلو د څرنګوايل په اړه ډیر لږ الرښوونې ترالسه کړي؛ ځکه چې د ټاکنو تررسه کیدو یوه ورځ وړاندې مه دا مس ئهل روښانه
نه وه چې ټاکنې به تررسه شې ای نه.
د ټاکنو پر اسايس او هل وړاندې پژیندل شویو کړنالرو د دغو لوژستیيک بدلونونو بیې سابقه ډول ښايی د راییې ورکوونکو او د ټاکنو نورو ښکیلو خواوو ترمنځ ګډوډي
رامنځته کړي .احامتل لري چې خمالفنی دلې ګډوډې څخه د انمسو معلوماتو د خپرولو ،د نوم لکنې هبری او د رآٔییې ورکوونکو د ګډون کچې د زایمننولو لپاره اس تفاده
وکړي .پداسې حالت کې د هغو دودیزو اتکتیکونه پ نژیدنه ښايی خورا س تونزمنه وي کوم چې په ټاکنو کې د راییې ورکوونکو د ګډون خمه نیيس – لکه د ر ٔآییې ورکونې
لپاره د انمسې نیټې شیکول ای د ر ٔآییې ورکونې ځای او څرنګوایل په اړه مشکوکې الرښوونې .د بیلګې په توګه :لکه چې ر ٔآییې ورکوونيک د رآٔیه ورکولو په کړنالرو کې
د بدلون راوړلو په اړه خرب وي خو د نویو بدلونونو په اړه روښانه معلومات و نه لري؛ نو کیدای يش چې د ټولنزیو رسنیو هغه پوس ټونه دوي ته د ابرو وړ وي چې
دوي رآٔییې ورکولو ته رابويل .دا ډول اتکتیکو د امریاک متحده اایالتو د  ۲۰۱۶اکل په ټاکنو کې د روس ییې خلوا واکرول شول ۶۲.لکه ځنګه چې د ټولنزیو رسنیو او
لنډو پیام لیږلو ډییټيل برانمو هل الرې د مس تقمیو پیامونه لیږد د هبرنیو او حکومت پورې تړلو نفوذې فعالیتونو په اتکتیکونو کې شامل شوي۶۳؛ دا پیامونه د خصويص
چینالونو هل الرې مه رآٔییې ورکوونکو ته رسیږي چې د هغو لټون ای هل مینځه وړل ،خورا س تونزمن دي .د خلکو هغه برخه چې انټ نریټ ته حمدود ای هیڅ الرسیس نه
لري په ځانګري توګه هل خطر رسه مخ دي ای هل هر څه بیې خربه پاتې کیږي.
پداسې حالت کې د هغو دودیزو اتکتیکونه پ نژیدنه ښايی خورا س تونزمنه وي کوم چې په ټاکنو کې د راییې ورکوونکو د ګډون خمه نیيس – لکه د ر ٔآییې
ورکونې لپاره د انمسې نیټې شیکول ای د ر ٔآییې ورکونې ځای او څرنګوایل په اړه مشکوکې الرښوونې.
د ر ٔآییې ورکونې په کړنالرو کې بدلونونه دا اماکن مه زایتوي چې هغه تریوتنې او بیې نظمۍ چې د نویو کړنالرو هل امهل زایتیږي؛ ښايی د درغلیو په توګه وګڼل يش .که
څه مه دا ډول پیښه پرته دلې چې د کووید ۱۹-انروغۍ رسه تړاو ولري؛ د آیوا اایلت د  ۲۰۲۰اکل فربورۍ میاشت د ډمیوکرات ګوند ټاکنو په جراین کې ،هغه وخت
په روښانه توګه راڅرګنده شوه لکه چې د ټاکنو پایلو د راپور ورکولو سیس ټم د یوې نه آزمایل شوې برانمې هل الرې د سازش تیورۍ س پیناوی ول ۶۴.رسبریه پردې ،د
درغلې یوه پیښه مه ښايی د انوړه ګټه اخیستنې لپاره پراخې ادعاوې پیاوړې کړي .د درغلیو په اړه دا ډول روایتونه ښايی په ټولنزیو رسنیو کې په چټکۍ رسه خپاره يش
چې په خپل وار رسه د ټاکنو پر پایلو او د ټاکنو هبری پر سالمتیا د خلکو ابور هل منځه وړیل يش.
که څه مه د رآٔییې ورکونې په هبری کې بدلونونه په خپهل د ګډوډۍ د حل لپاره اکیف مواد مچتو کړي؛ خو دا ټولې اندیښ نې هغه وخت څو برابره کیږي چې د کووید۱۹-
په اړه د انمسو ټاکنزیو روایتونو رسه ګډې يش .د انروغۍ په جراین کې د ر ٔآییې ورکونې سالمتیا په اړه ویره د انمسو معلوماتو او ګنګوسو په اکرولو رسه رامینځته کیږي؛
ځکه چې ر ٔآییې ورکوونيک د هغو روغتیايی اقداماتو په اړه د الرښوونې په لټه کې دي کوم چې د ر ٔآییې اچونې په مرکزونو کې پلې کیږي .پدې وروستیو کې د
امریکې متحده اایالتو په  ۵۰اایلتونو کې د ټاکنو چارواکو او اتکنزی مکپاین اکرکوونکو لپاره جمازي زده کړې جوړې شوي؛ ترڅو ورته برانمو ته مچتوایل ولري" :رويس
هکران کوالی يش د ټاکنو هغه چاروايک په نښه کړي چې هل کورونو نه اکر کوي .خمالفنی کوالی يش د ر ٔآییې ورکونې په مرکزونو کې د کروان ویروس د خپریدو په اړه
آوازې خپرې کړي ترڅو خلک په ټاکنو کې هل ګډون څخه منع کړي .دوي داسې مه کوالی يش چې د انمسو معلوماتو مکپاینونه په الره واچوي او داسې ادعا وکړي
چې ټاکنې د ویروس هل امهل ځنډیدلې ای په بشپړ ډول لغوه شوې دي۶۵".
پداسې یو حالت کې د ر ٔآییې اچونې مرکزونو اکر کوونکو لپاره معترب معلومات ډیر اړین دي .که چیړې د ر ٔآییې ورکونې په کړنالرو کې بدلون رامنځته کیږي؛ په تریه بیا
که داسې بدلونونه ټاکنو ورځې ته نږدې راوړل کیږي؛ نو د ر ٔآییې ورکونې مرک نزونو اکر کوونکو به و نه توانیږي ترڅو د نویو کړندالرو د بشپړ پيل کولو لپاره ،پوره روزنه
ترالسه کړي .انمس معلومات ای ګنګوسې چې د ر ٔآییې ورکونې مرکزونو اکرکوونيک هڅوې چې ګواکې دوي به هل خطر رسه مخ وي ای به بشپړ واک و نه لري؛ کوالی
يش د انسوبتوب کچه لوړه کړي .بهل خربه دا چې د ر ٔآییې ورکونې مرکزونو هغه اکرکوونيک چې په کړنالرو کې د بدلونونو څخه خرب نه وي؛ ښايی پخپهل د انمسو
معلوماتو په خپریدونکو بدل يش او ر ٔآییې ورکوونکو ته غلط معلومات وړاندې کړي.
د معلوماتو اعتبار ننګونو ته په پام رسه د کووید۱۹-په اړه د عامه پوهاوي برانمې د ر ٔآییې ورکوونکو ،ټاکنزیو بنس ټونو ،مدين ټولنې او س یايس ګوندونو لپاره خورا همم
دي .حیت وړاندې دلې چې د ټاکنو همال ویش وټالک يش ،په ټاکنو کې ټول برخه وال ابید ر ٔآییې ورکوونکو ته د معلوماتو برابرولو لپاره خپلې رسچینې مچتو کړي او
هغوي ته د معتربو معلوماتو د وړاندې کولو لپاره خپلې ارتباط تګالرې په فعاهل توګه پالن کړي .دا هڅې هغه وخت پلې کیدای يش لکه چې د ټاکنو تررسه کیدو او
د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ
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څرنګوايل په اړه وضعیت روښانه يش .په ټوهل کې ،ابید کوښښ ويش چې د هڅې ر ٔآییې ورکوونکو ته ورسول يش؛ مهدا راز د رآٔییې اچونې مرکزونو اکرکوونيک ته ډاډ
ورکړل يش چې د دوي سالمتیا لپاره اړین ګامونه پورته شوي او دوي به د ټاکنو پر ورځ د خپلو دندو د تررسه کولو په اړه الزم معلومات ترالسه کړي؛ ترڅو دوي
پرته هل کومې ویرې خپلو دندو ته حارض يش.
د اسرتاټژییکو او فعالو ارتباط پالن جوړولو رسبریه ،د ټاکنو چاروايک ابید د حبران د
ارتباطاتو پالن ( )crisis communication planجوړ کړي؛ ترڅو دوي و کوالی يش د
انمسو روایتونو ای ګنګوسو د خپریدو په صورت کې مناسب ځواب وړاندې کړي .دا پالنونه
ابید د ټاکنزیو هنادونو د کورنیو اړیکو چینالونه مه واحض کړي؛ دا چې دوي هل نورو دوليت
ادارو او ټاکنزیو شیاکنو رسه څرنګه مهغږي کوي او د اړوندو س تونزمنو مس ئلو په اړه
څرنګه او چاته راپور ورکړي ۶۶.هغه ننګونې چې د کووید ۱۹-په اړه د انمسو معلوماتو،
ګنګوسو او کرکجنو څرکندونو هل امهل راپورته کزیي ابید د ټاکنو چارواکو او د رآٔییې ورکونې
مرکزونو اکر کوونکو لپاره په روزنزیو برانمو کې شامل يش؛ او مهدارنګه ابید د برانمو پر
اغزیمنتوب مه ټینګار ويش چې کوم پروګرامونه ګټور دي چې تررسه يش او کوم پروګرامونه
زایمننونيک دي چې ابید ترې ډډه ويش.

د ټاکنو تنظمی کوونکو هنادونو ترمینځ خربې اترې چې د بیالبیلو
جتربو خاوندان دې ،ډیر امهیت لري؛ ځکه چې دوي کوالی
يش هل خپلو س یاالنو څخه کوم چې په خستو شایطو کې،
خستې پریکړې او تنظامیت کوي ،یو څه زده کړي.

د اروپا لپاره د آیفیس س میه ایز پروګرام ( IFES’ Regional
 )Europe programد ټاکنو تنظمی کوونکو هنادونو لپاره یوه
اکري ډهل جوړه کړې چې د ټولنزیو رسنیو خلوا د خپارو شویو
ننګونو او انمسو معلوماتو د خربولو پر وړاندې مبارزي کې چې
اوس همال د کووید ۱۹-هل امهل پراخ شوي دي ،ختصص لري .د
 ۲۰۲۰اکل په يم کې د دې جمازی اکري ډلې په جوړیدو رسه
په هغو مستبدو او نمیه مستبدو هیوادونو کې چې ټاکنې تررسه کوي ،انمس معلومات پدې په ختیځ بالک او لویدځی ابلاکن کې د  ۱۳هیوادونو نږدې ۵۰
موخه خلکو ته وړاندې کیږي چې په ټاکنو کې خپهل برای خوندې کړې؛ چې دا اکر ښايی ټاکنزی چاروايک رسه راټول شوي او د کووید ۱۹-په دوران کې
د رآٔییې ورکوونکو سالمتیا زایمننه کړي .د بنګالدیش د ټاکنو مکیس یون خپلې منځنۍ ټاکنې د ټاکنو په اړه د انمسو معلوماتو او ګنګوسو د ننګونو په اړه د
د همال ویش څخه وړاندې د مارچ میاش تې په وروستیو کې تررسه کړې چې په پایهل کې حبث لپاره یو جمتع رامینځته کړي .دغه اکري ډهل د خپلو ټاکنزیو
د وامکن ګوند نوماند د  ۵سلنو ر ٔآیو په ګټلو رسه براییل شو؛ ځکه چې د ګډون کچه د س یاالنو لپاره الزمې زمینې رامینځته کړی ترڅو د هغوی
۶۷
کووید ۱۹-د خپریدو هل ویرې او د خمالفینو د ارعاب هل امهل راټیټه وه .رسه دلې چې ظرفیت لوړ او د ټاکنو تررسه کوونکو هنادونو لپاره ښه روشونه
لهس تان خپلې ټاکنې ځنډويل او په روس ییې کې د اخته کسانو لوړ مشری حکومت ته اجازه وړاندې کړي.
نه ورکوي چې د انروغۍ هل پراختیا څخه سرتګې پټې کړي؛ د انروغۍ په لومړیو کې د ټاکنو تررسه کولو لپاره د ایدو حکومتونو هڅې ،د دې لپاره وې چې په واک
کې ښکیل س یاس توال د حبران په عادي ښودلو رسه خپل واک پیاوړی کړي.
مهدا راز د ټولنزیو رسنیو په اس تفاده کې زایتوایل او د کووید۱۹-په اړه د انمسو معلوماتو خپریدل ،د ایدو رسنیو د فلیټ فارمونو ظرفیت آزماییل ترڅو په خپلو پاڼو کې
د هغو حمتوایتو بیا کتنه وکړي چې د کووید۱۹-پورې اړه نه لري .د مینځپانګې کنټرول کوونکی د هغوي د اکري ځایونو د انامنۍ هل امهل خپلو کورونو ته اس تول شوي
او دا اکر د جمازي اکري ځواک ترمنځ ویشل شوی کوم چې تر ډیره بریده د الګوریتیک څارنې مک اغزیه میتودونو ابندې تکیه کوې ۶۸.د وړتیا ټیټې کچې ته په کتو
رسه ،د مینځپانګې کنرتول کوونيک ،د ر ٔآییې ورکوونکو خمنیوي ،په ټاکنو کې السوهنې او کرکجنو څرګندونو پر ځای تر ډیره بریده پر کووید ۱۹-مترکز کوي .که څه مه
ډیرې ټاکين وروس ته هل هغه وځنډیدلې چې د روغتیا نړیوال سازمان د  ۲۰۲۰اکل د مارچ په  ،۱۱کووید ۱۹-د یوې پاندمی په توګه اعالن کړه .دلې رسه د ټاکنو
اړوند مینځپانګو څا نرې لپاره بنیړۍ اړتیا راټیټه شوه .ځکه چې اوس همال دا نیټې بیا تنظمی شوې نو دا ظرفیت ابید لوړ يش.
د انټ نریټ مینځپانګو د څار ادارې ( )Stanford Internet Obervoryڅیړونکو یو د مشری اضايف اقداماتو وړاندیز کړي چې کوالی يش د چنی او نورو لوبغاړو لپاره
چې د ټولنزیو رسنیو هل الرې هبرنیو خماطبینو ته انمس معلومات او غلط تبلیغات خپروي ،د اصطاکک یوه پاڼه رامنځته کړي .پدې وړاندیزونو کې د پیسو پر وړاندې د
هغو رسنیو خلوا د س یايس اعالانتو پر خپرولو بندیز مه شامل دي چې د امریاک متحده اایالتو د هب نریو خدماتو د ثبت قانون هل خمې ثبت شوې دي .چې دا اکر د پیسو
پر وړاندې د هبرنیو خماطبینو لپاره د اعالانتو خپرولو په برخه کې د چنی دوليت رسنیو وړتیا حمدوده وي .د انټ نریټ مینځپانګو د څار ادارې دا س پارښتنه مه کوي چې د
تصدیق شویو ډیپلوماټیکو ای دوليت رسنیو د حسابونه وړتیا مکه يش ترڅو د هغو منتقدینو حسابونه وتړل يش ای د هغو د حسابونو حمتوایت نورو ته د لیدو نه وي کوم
چې انتقادي غربګونونه خپروي .ایده اداره س پارښتنه کوي چې ختنیيک بسرتونه "د هغو هیوادونو پر دوليت رسنیو او د دولت اس تازو پر حسابونو مه بندیز ولګوي کوم
چې خپلو حسابونو ته د خپلو وګړو الرسیس بندوي"او دا چې "دوليت رسنیو ته اجازه ورکوي چې د بیان هل آزادۍ څخه په اس تفادې رسه ،د بیجنګ روایتونه نړۍ
ته رسوي؛ پداسې حال کې چې خپلو اتباعو ته اجازه نه ورکوي چې انتقادات وګوري ".فیس بوک پدې وروستیو کې یوه پالیسۍ غوړه کړې چې د مینځپانګو د
لیبلولو هل الرې پر دولت پورې تلړې رس نۍ دې ته سوق کوي چې د امریاک  2020ټاکنو دخمه د رسنیو پوښښ بند کړي .دا اقدامات ابید په نړیواهل کچه پراخ او پيل
يش.
د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ
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د ټاکنو وروس ته هبری پر سالمتیا د کووید ۱۹-اغزیې
د ټاکنو ورځې وروس ته دغه مسدالسه موده مه د انمسو او غولوونکو معلوماتو د خپرولو لپاره یو خطرانکه دوره ده .د بیلګې په توګه :که چریې د ر ٔآییې اچونې په
مرکزونو ،د رآٔییې مشرینې او د پایلو لیږد په ترڅ کې د درغلیو ای انوړه چلند ادعاوې د دې المل يش چې وګړي د خپل حق څخه د حمرومیدو احساس وکړي؛ نو
دلې رسه به د خلکو خلوا د پایلو منل مکزوري ای د ټاکنو وروس ته د اتوترخیوايل احامتل ډیر يش .د کووید ۱۹-په تړاو ځانګړي روایتونه کوالی يش دا خطر ډیر کړي .د
ټاکنو وروس ته د ویروس زایتوايل په اړه د انمسو معلوماتو د خپرولو احامتل ،په ځانګړي توګه د انورغۍ په جراین کې د ټاکنو لومړي پړاو په اړه څرګندونې ،په نورو
ټاکنو کې د ګډون لپاره د ر ٔآییې ورکوونکو او د ټاکنو اکر کوونکو ویره ډیره وی .په ورته ډول ،لکه څنګه چې پورته ایدونه وشوه ،انمس معلومات چې تریوتنې ،درغيل
ګڼیې کوالی يش پایلې غری قانوين ښاکره کړي ای په ځانګړو ټاکنزیو حوزو ای ټول هیواد کې د پایلو د لغوه کولو لپاره قانوين ننګونې رامینځته کړي .پداسې حال کې چې
دا زاینونه اوس همال په لویه کچه معيل ندي؛ خو پژیندل خورا همم دي ترڅو د هغو د رامکولو لپاره اړین ګامونه پورته يش.
د ټولنزیو رسنیو پلیټ فارمونو بشمول د ټاکنو چاروايک او نور فعالنی چې په ډمیوکراتیک هبری کې ونډه لري؛ ابید د خپلو پالن جوړولو په ترڅ کې د ټاکنو وروس ته د
انمسو معلوماتو او ګنګوسو د خپریدو احامتل په پام کې ونیيس .لکه څنګه چې وړاندې 'د ټاکنو تنظمی او معلیاتو' په برخه کې بیان شول؛ د ټاکنو تنظمی کوونيک هنادونه
ابید د ټاکنو وروس ته دورې لپاره مقررات په خپلو د اسرتاټژییکو اړیکو او د حبران پر وخت اړیکو پر پالنونو کې شامل کړي .د اړیکو هل تشې څخه د خمنیوي لپاره د
اړیکو رامنځته کولو پالن جوړونه ډیر امهیت لري؛ په ځانګړي توګه هغه وخت چې خلکو ته د پیام رسولو مس ئولیت چې دخمه د ټاکنو تنظمی کوونکې ادارې په غاړه
وه ،د ټاکنو وروس ته بلې ادارې ای سازمان ته س پارل کیږي .ميل شایطو ته په کتو رسه ،د کووید ۱۹-انروغۍ په اړه د انمسو معلوماتو او ګنګوسو پیښې چې د ټاکنو
وروس ته قانوين ننګونو ای اتوترخیوايل ته ملن وهی ابید د روزنزیو برانمو په پالن کې شاملې يش .د ټولنزیو رسنیو معلیايت سیس ټم الرښوونې او معیارونه مه ابید د ټاکنو
وروس ته مداخلې هڅې په پام کې ونیيس.

د ډمیوکراسۍ پر سالمتیا د کووید ۱۹-اغزیې
د دمیوکراسۍ پر سالمتیا د کووید۱۹-ډیری اغزیې د ټاکنو تررسه کولو ای خنډولو په ترڅ کې قانوين مالحظات ۷۱تر عنوان الندي د آیفیس د لیکنو په مجموعې او د
'خپلواکو او ځوابویونکو هنادونو ساتنه' په اړه د آیفیس په راتلونکې لیکنه کې په تفصیل رسه بیان شوي دي .پداسې حال کې چې د دمیوکراسۍ په سالمتیا د کووید-
 ۱۹اغزیو پراخ تفصیل پدې لیکنه کې شونې ندي ،موږ دلته د کووید ۱۹-په اړه د انمسو معلوماتو او ګنګوسو په جريم کولو او د شیکولو په څرنګوايل مترکز کوو چې
ممکن په ډمیوکراسۍ اغزیه وکړي.
حکومتونو د کووید ۱۹-په اړه د انمسو معلوماتو او ګنګوسو څخه د خمنیوي تر انمه یو لړ خست درځیه او بیړين قواننی تصویب کړي؛ کوم چې پر ټاکنزیو مبارزو او د
دمیوکراسۍ پر سالمتیا اغزیې کوي ۷۲.پداسې حال کې چې حضوري غونډې د مرشوع روغتیايی دالیلو هل امهل حمدودې شوې؛ خست درځیه قواننی چې په جمازي نړۍ
(آنالین چاپریایل) کې د راټولیدو او د بیان آزادۍ حق څخه خمنیوی کوي؛ د دوليت روایتونو تر پوښتنې راوړلو او د ړونټیا او ځواب ورکونې د تضمنی لپاره د
څیړزیو ای انتقادي موادو خپرولو لپاره د رسنیو هڅې مه زایمننوي.
اپوزیس یون او مدين ټولنې وړتیا حمدودوي .مهدا راز اید قواننی د ن
د بیلګ په توګه :بولیوای د ولسمرش په یو فرمان رسه د "افواهونو" د جرم ګڼلو په اړه یو غری معمويل ګام پورته کړی؛ چې پر مټ ییې هغه کسان چې د کووید19 -
انروغۍ پر وړاندې د حکومت اقداماتو په اړه "غلط معلومات" ورکړي ای "بیې اعامتدي" رامینځته کړې ،زسا ورکول کیږي ۷۳.د هنګري پارملان حکومت ته واک ورکړ
چې په مارچ کې بیړین وضعیت اعالن کړي .که څه مه پارملان د جون په نامیيی کې د بیړين وضعیت د ختولو لپاره رآٔیه ورکړه؛ دوي یو مشری اقدامات تررسه کړل چې
ولسمرش ویکتور اورابن ( )Viktor Orbanته اضايف واک ورکوي ۷۴.مهدا راز دولت د هغه کس لپاره د پنځو لکونو بند احامتيل زسا و ټالکه کوم چې د کووید ۱۹-په
اړه د انمسو معلوماتو د خپرولو لپاره تورن وګڼل يش ۷۵.په روس یه کې یو قانون تصویب شو چې هل خمې ییې د غلطو معلوماتو خپرولو تورن ته هل دریو تر پنځو لکونو
د بند زسا ورکول کیږي ۷۶.دا ډول قواننی د انوړه ګټه اخیستنې لپاره دروازې پرانزیي ځکه چې حکومتونه دا قواننی په خپهل غوښه د خپلو خمالفینو د چوپولو لپاره پيل
کوي .دا قواننی د هغه لیدلوري په تعقیب رامنځته کیږي کوم چې د کووید ۱۹-انروغۍ څخه وړاندې قانون جوړونکو په نړیواهل کچه د انمسو معلوماتو ،ګنګوسو او
کرکجنو څرګندونو د جرم ګڼلو لپاره پداسې شلک اکروي چې د بیان آزادۍ ته زاین رسوي۷۷.
د مدين ټولنې سازمانونه ،خربایالن او  -که مناسب او اغزیمن وي  -نړیوال فعالنی ابید د دې قانوين څپو پر وړاندې راپورته يش او مقاومت وکړي .هغه هیوادونه چې
د ورته اقدام کولو په لټه کې دي ممکن د دې اکر کولو لپاره خمتلف هڅونې واکروي  -د قانون څخه پورته د قدرت توجیه کولو هل غوښتنې څخه تر دې پورې چې ابور
وکړي چې دا ډول کنړې شایطو ته په کتو رسه مناس بیې او روا دي .د هغو فعالینو لپاره چې قانون په ښه نیت رسه تصویبوي ،د هغو انګزیه ابید وس تایل يش؛ ځکه
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چې د دې هدف ترالسه کولو لپاره لږ زاین رسونيک الرې ش تون لري .که اړینه وي نو متویل کوونيک او د ختنیيک مرس تو مچتو کوونيک کوالی يش پرتلې مثالونه او د
نورو کړنالرو لپاره غوره معلونه شیک کړي.
د دومه ځل بدلونونو پایلې چې ټولنزی رس نې د کووید 19 -په ځواب کې د مینځپانګې بدلون تګالرو کې رامینځته کوي د پام وړ مه دي .که څه مه د مینځپانګې
بدلون تګالرې د انروغۍ دخمه تطبیق شوې وې؛ مګر د کووید 19-رسه د ګړندي ترکیب نوې پالیسۍ معريف کړې چې ممکن خورا لرې اغزیې ولري .د مثال په توګه،
فېس بوک هغه مینځپانګه ای حمدود کړې چې هل خلکو ییې غوښتنه کوهل چې د کور دننه پایت کیدو پر ضد احتجاج وکړي؛ دا ځکه چې دا ډول الریونونه د روغتیا حص
الرښوونو رسه په خمالفت کې دي ۷۸.که چریې هل پامه ونه غورځول يش ،نو دا معیارونه  -د حکومت خلوا په الریونونو بندیز ابید د مینځپانګې تنظمی کولو تګالرو اتبع
وي  -ممکن د راټولیدو حق احامتيل س تونزې ولري.

وړاندیزونه
پدې لیکنه کې وړاندیزونه د کووید ۱۹-په اړه پر هغو ځانګړو بدلونونو مترکز کوي کوم چې په ډمیوکراسۍ کې ښکیل اړخونه ییې ابید د یوې ابوري معلومايت فضا د
پیاوړې کولو لپاره په پام کې ونیيس .د کرکجنو څرګندونو ،انمسو معلوماتو او د خپرو ګنګوسو پر وړاندې د مبارزې په اړه د وړاندیزونو لپاره :همرابين وکړئ په ټاکنو
کې د کرکجنو ویناوو پر وړاندې مبارزه :د ټاکنو تنظمی کوونکو هنادونو لپاره تګالرې ۷۹او ټولنزیې رس نۍ ،انمس اطالعات او د ټاکنو سالمتیا ۸۰تر انمه الندې د آیفیس
لیکنو ته مراجعه وکړئ .رسه دلې چې د کرکجنو څرګندونو ،انمسو اطالعاتو او پراخو ګنګوسو پر وړاندې د ټولنې مقاومت د رامنځته کولو لپاره په اوږد همال کې
پراخو اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي؛ خو دا لیکنه د بیړنیو او ډیرو شدیدو ننګونو پر رامکیدو ابندې مترکز کوي .رسه بریه پردې هغه اقدامات لکه مدين زدکړې او په ټولنه
کې د یووايل رامینځته کولو هڅې ابید په داسې شایطو کې دوام ومويم.

د ټاکنو تنظمی کوونکو هنادونو ته وړاندیزونه
 .۱د ټاکنو تنظمی کوونيک هنادونه ابید د انمسو معلوماتو احامتيل کچې ته په کتو رسه ،د انفرادي روایتونو پر ځای د دا لړ معلوماتو د خپریدو ډهل ایزو رسنیو پر
وړاندې د اغزیمنې مبارزې لپاره د ارتباطاتو په فعالو اسرتاتژییو ابندې مترکز وکړي .دوي ابید په پراخه کچه پر هغو اقداموتو ټینګار وکړي چې د خلکو روغتیا
ساتلو د پیاوړې کولو لپاره اخیس تل کیږي .کیدای يش په دا ډول اقداماتو په تریه بیا په ټولنزیو رسنیو کې په مسیه کې د څیړنو لپاره د تیلیفوين کرښو رامنځته کول
شامل وي .دا ډول اقدامات ابید په مس ډول تنظمی او خپاره يش.
 .۲د ټاکنو تنظمی کوونيک هنادونه ابید د راییې ورکوونکو د رو نزې مکپاینونو هل الرې د ټاکنو په ټولو پړاونو کې د اټلک شویو اقداماتو په اړه د راییې ورکوونکو
پوهاوی لوړ کړي .دا ډول مکپاینونه ابید هغه ډلې تر پوښښ الندې ونیيس چې په ټولنه کې مک ګډون لري او هغه اقدامات په کې شامل وي چې د ټاکنو په
ترڅ کې د خلکو روغتیا څخه ډاډ ترالسه کړي او په اړونده قوانینو کې بدلونونه ،د راییې ورکولو پرهمال د دوي د سالمتیا لپاره ښه روشونه او د راییې ورکولو د
بدیلو الرو موجودیت تضمنی کړي.
 .۳کیدای يش انمس معلومات ،ګنګوسې ،کرکجنې څرګندونې او مهدا شان زاین رسوونيک روایتونه په چټکۍ رسه خپرې يش؛ ځکه نو د ټاکنو چاروايک دې ته اړ
دي ترڅو په دې اړه چټک او مس ځوابونه وړاندې کړې .دلې کبهل د ټاکنو تنظمی کوونيک هنادونه ابید حیت د ټاکنو د بیا همال ویش تر ټالکو دخمه ،د حبران
ارتباطاتو پر پالن جوړولو ابندې مترکز وکړي .د اړیکو الینونه ابید روښانه يش او د ګواښ رسه مخ ټولنې ته د پیغام رسولو د پیاوړتیا لپاره هل نورو سازمانونو او
ابوري افرادو رسه د مهغزۍ رامنځته کولو اسرتاتژیۍ جوړې يش.
 .۴د ټاکنو تنظمی کوونيک هنادونه کوالی يش د عامې روغتیا چارواکو او د وګړو لپاره نورو اړونده او ابوري حکوميت ادارو او نورو مؤسساتو رسه د اړیکو چینلونو
په پام کې ونیيس .کیدای يش داسې اړیيک په بیالبیلو رسنیو (د تلویزیون ،راډیو ،چاپی او ټولنزیې رس نۍ) هل الرې د حمتوا بیا خپرولو رسه ټینګې يش.
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د مدين ټولنې سازمانونو ته وړاندیزونه
 .۵د مدين ټولنې هنادونه ابید پداسې شایطو کې د ړونتیا ،حساب ورکونې او د خلکو ګډون د زایتلو لپاره ،خپل څارنزی فعالیتونه ډیر کړي .لکه څرنګه چې
آنالین مکپاینونه ورځ تر بلې همم کیږي ،د مدين ټولنې سازمانونه د حکوميت رسچینو څخه د انوړه ګټه اخیستنې ،تبعیض ،انمسو معلوماتو ،ګنګوسو او کرکجنو
څرګندونو او رسغړونو په اړه د عامه پوهاوي په لوړولو کې د پام وړ رول په غاړه لري.
 .۶د مدين ټولنې سازمانونه ابید د کرکې دک پیامونو رسه مبارزه وکړي او خلکو ته د زمغ او ټولنزی یووايل ګټو په اړه په ښه او پوره توګه روزنه ورکړي .پدې کې
په ټاکنو کې اتوترخیوايل ته د رس یدو په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې اتوترخیوايل او د لږه کیو ډلو د مالمتولو د ختدو لپاره موخهایز پروګرامونه شامل دي.

س یایس ګوندونو او نوماندانو ته وړاندیزونه
 .۷س یايس ګوندونه او نوماندان ابید په خپلواک ډول ای د س میه یزیو قوانینو ،مقرراتو او د چلند هل اصولو رسه مس ،د تبعیض او کرکجنو څرګندونو څخه پاک د
ټاکنزیو مکپاینو تررسه کولو ته ته ژمن وي.
 .۸س یايس ګوندونه او نوماندان ابید د س یايس تبلیغاتو او د ټاکنزیو مکپاینونو مايل لګښ تونو افشا کولو لپاره دادغوښتنې تررسه او د هغې مطابق معل وکړي او په
نورو س یايس ګوندونو کې خپل س یاالن دې ته اړ ابسې ترڅو د ورته معیارونو رسه مس معل وکړي.
 .۹س یايس ګوندونه او نوماندان ابید د کووید ۱۹-په مقابل کې د خلکو سالمتیا لپاره د پیام رسولو سیس ټم په رامنځته کولو کې په فعاهل توګه ونډه واخيل او راییې
ورکوونکو ته معلومات مچتو کړي او د راییې ورکونې په پروسه کې د بدلونونه په اړه هل هغوي رسه معلومات شیک کړي.

نړیوالو مرستندواینو او ختنیيک مرس تو مچتو کوونکو ته وړاندیزونه
 .۱۰د اړتیا په صورت کې نړیوال فعالنی ابید د پرتلزی لیدلوري څخه په اس تفاده رسه د هغو قوانیونو او مقرراتو د پيل کیدو خمه ونیيس چې د انمسو معلوماتو،
ګنګوسو او کرکجنو څرګندونو په جرم ګڼلو رسه د بیان آزادي او رس نۍ په غری مس تقمی ډول ګواښوي؛ ډیپلوماتیک فشار راوړي .په ورته وخت کې د هغو
قوانینو او مقرراتو د اصالح لپاره د هڅو مالتړ وکړئ کوم چې د ګوښه کړای شوي ډلو ساته کوي او د دوي ګډون پیاوړی کوي.

ټولنزیو رسنیو ته وړاندیزونه
 .۱۱د ټولنزیو رسنیو پلیټ فارمونه ابید تضمنی وکړي چې په ټاکنو کې د السوهنې او کرکجنو څرګندونو په اړه راپور ورکول ،کوم چې د ټولنې معیارونو نقضوي،
او د دا راز کړنو پر وړاندې د اغزیمنو اقداماتو تررسه کول ،د هغوي لپاره لومړیتوب لري؛ په ځانګړي توګه دا چې د کووید ۱۹-انروغۍ د زایتوايل او د اکرکوونکو
د ګام نرې پورې اړوندو مسلو هل امهل د مینځپانګو د کنټرول هڅې ګډوډې شوې.
 .۱۲ټولنزیې رس نۍ ابید په دوامداره توګه د ټاکنزیو السوهنو د څرنګوایل او د کرکجنو څرګندونو هل امهل د نقضولو په اړه خمتلف فیډبکونه په خپلو معیارونو او
الرښودونو کې شامل کړی .په ځانګړي توګه د ټاکنو وروس ته دورې د سالمتیا ساتلو په اړه فیډبک.
 .۱۳د ټولنزیو رسنیو پلیټ فارمونه ابید د ټاکنو تنظمی کوونکو هنادونو او عامې روغتیا چارواکو رسه یو ځای اکر وکړئ ترځو د ټاکنو او د عامې روغتیا په اړه په
پراخه کچه معترب معلومات خپاره کړي .پدې کې ابید د رمس حسابونو د تصدیقولو او هغو اشخاصو او ډلو د مالتړ لپاره کړندۍ هڅې شامل وي کوم چې انمس
معلومات او انوړه څرګندوي افشا کوي.
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د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ

 می۲۰۲۰( . یوټیوب.په اړه د انمسو روغتیايی معلوماتو ورکولو تګالره۱۹- د کوویدhttps://about.fb.com/news/2020/04/covid-19-misinfo-update/;
https://support.google.com/youtube/answer/9891785?hl=en : رسچینه.)۲۰
https://twitter.com/

: رسچینه. جبې۶:۱۴  د سهار۱۶  اپریل۲۰۲۰ . ټوییټ. سومايل د ټاکنو ميل خپلواک مکیس یون.۱۵
NIECsomalia/status/1250729160894492674

.)۱۶  اپریل۲۰۲۰( Mataan, A.C. :لیکوال.Guddiga doorashooyinka oo la filayo inay dib-u-dhac doorasho ku dhawaaqaan .۱۶
https://www.caasimada.net/guddiga-doorashooyinka-oo-la-filayo-inay-dib-u-dhac-doorasho-ku-dhawaaqaan/ :رسچینه
 مطبوعايت. انوړه اقدامات د جعلې اعالمییې المل شول.)۲۲  مارچ۲۰۲۰( .Central Electoral National Independante, Repubique du Niger .۱۷
http://www.ceniniger.org/wp-content/uploads/2020/03/ DEMENTI-DE-LA-CENI.pdf : رسچینه.)۲۲  مارچ۲۰۲۰( .خپرپاڼه
: رسچینه.)۵  اپریل۲۰۲۰( Macguire, E. : لیکوال. اجلزیره.د خپریدو په ترڅ کې مه د پراختیا په حال کې ده۱۹- د آس یااینو پر وړاندي کرکه د کووید.۱۸
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/anti-asian-hate-continues-spread-online-covid-19-pandemic-200405063015286.html
 په گوانگژو کې آفریقااین ګوښه کرای شوي دي؛ د هغوي ډیری مشری د بیګانه س تزیې، پداسې حال کې چې چنی د کروان ویروس دومه موج رسه مبارزه کوی.۱۹
https:// : رسچینه.)۱۲  اپریل۲۰۲۰( Marsh, J. Deng, S. & Gan, N. : لیکوالان. يس ان ان.جګړې په ترڅ کې بیې کوره شوي دي
www.cnn.com/2020/04/10/china/africans-guangzhou-china-coronavirus-hnk-intl/index.html
Perrigo, B. : لیکوال. د اتمیز ورځپاڼه. خلک ګامري، د س پنی پوس تو برتري غوښ تونيک ډلې د کروان ویروس او د پیغام رسونې د یوې برانمې په مرس ته.۲۰
https://time.com/5817665/coronavirus-conspiracy-theories-white-supremacist-groups/ : رسچینه.)۸  اپریل۲۰۲۰(
https://www.who.

:رسچینه

.سازمان

نړیوال
روغتیا
د
.)۲۰۰۵(
مصیبتونه
او
اتوترخیوایل
.۲۱
int/violence_injury_prevention/publications/violence/violence_disasters.pdf

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender- : رسچینه. د جنسیيت برابرۍ لپاره د اروپا سازمان. د جنسیت په تړاو اتوترخیوایل.۲۲
based-violence
: رسچینه.)۱۹  سپتامرب۲۰۱۹( . آیفیس. د ټولنزیو رسنیو د څیړنې لپاره وس یهل: په ټاکنو کې د ښځو پر وړاندي آنالین اتوترخیوایل.۲۳
https://www.ifes.org/sites/default/files/violence_against_women_in_elections_online_a_ social_media_analysis_tool.pdf
: رسچینه.)۵  سپتامرب۲۰۱۹( Wadhwa, D. : لیکوال. د نړیوال ابنک وبالک. د ښځو په پرتهل د انرینه وو د سواد کچه لوړه ده.۲۴
https://blogs.worldbank.org/opendata/more-men-women-are-literate
https://www.gsma.com/r/gender-gap/ : رسچینه.) مارچ۲۰( . یج اس ام ای. د جنسیيت تشې په اړه نه بدلیدونکی راپور.۲۵
.)۱۷  اپریل۲۰۲۰( Ricard, J. Medeiros, J. : لیکوالان. د انمسو اطالعاتو څیړنه.په برازیل کې۱۹- کووید: د س یايس وسلې په توګه د انمسو معلوماتو اکرول.۲۶
https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/using-misinformation-as-a-political-weapon-covid-19-and-bolsonaro-in- :رسچینه
brazil/
 می۲۰۲۰( Tadros, S. :' لیکوال. درملنې لپاره دارو پیدا کړي دي او د قاهرې د تبلیغايت دس تگاه داسې نور جعیب او غریب داس تانونه۱۹- 'مرص د کووید.۲۷
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/07/egypt-has-found-cure-covid-19-other-outlandish-tales-cairos- : رسچینه.)۷
propaganda-machine/
)Ibid.(  پورتنۍ رسچینه.۲۸
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 .۲۹هند :ویروس ،د اسالم ډار او د ټولنې د ویشلو زایتیدل .د نړیوالې سولې لپاره د اکرنګې مرس ته .لیکوال ۲۰۲۰( Sahoo, N. :اپریل  .)۲۸رسچینه:
https://carnegieendowment.org/2020/04/28/ india-infections-islamophobia-and-intensifying-societal-polarization-pub-81646
 .۳۰د تعصب پراختیا و په هند کې ځپنه .د نیوایرک اتمیز ورځپاڼه .لیکوال ۲۰۲۰( Varadarajan, S. :اپریل  .)۲۱رسچینه:
https://www.nytimes.com/2020/04/21/opinion/coronavirus-india.html
 .۳۱په فوقالعاده شایطو کې د لږکیو حقونه .څیړنزی لیدلوری .لیکوال ۲۰۲۰( Admani, N. :اپریل  .)۱۱رسچینه:
https://groundviews.org/2020/04/11/the-rights-of-minorities-under-extraordinary-circumstances/
 .۳۲دوليت راپور :د روسې ،چنی او ایران د انمسو اطالعاتو روایتونه منعکس کیږي .س یايس .لیکوال ۲۰۲۰( Swan, B. W. :اپریل  .)۲۱رسچینه:
https://www.politico.com/news/2020/04/21/russia-china-iran-disinformation-coronavirus-state-department-193107
 .۳۳د واب په اړه تبلیغات په الر دي.هغو ته تیار وسئ .نیوایرک اتمیز ورځپاڼه .لیکوال ۲۰۲۰( Zakem, V. :اپریل  .)۲۲رسچینه:
https://www.nytimes.com/2020/04/22/opinion/coronavirus-disinformation.html
' .۳۴موږ ويل رآٔیه ورکړه؟' د فرانسې د ټاکنو چاروايک د کووید ۱۹-په ترڅ کې د جنجايل رآٔییې ورکونې څخه یو اوونۍ وروس ته انروغ شول ۲۰۲۰( .مارچ .)۲۴
روس یه اتمیز .رسچینهhttps://www.rt.com/news/483914-france-election-official-coronavirus/ :
 .۳۵نوي شواهد ښ ییې چې څنګه د روس ییې په ټاکنو کې السوهنه ال نوره زړوره شوې ده .د برانن عدالت مرکز .لیکوال ۲۰۲۰( Kim, Y. M. :مارچ .)۵
رسچینهhttps://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/new-evidence-shows-how-russias-election-interference-has- :
; gotten-moreاو پورتنۍ رسچینه ()Ibid.
 .۳۶نړیوال راپور :روس یه په اروپا کې د کروان ویروس په مت ځای بدهل شوې ده .د گاردین ورځپاڼه .لیکوال ۲۰۲۰( Henley, J. :می  .)۷رسچینه:
https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/global-report-france-to-ease-lockdown-as-russia-becomes-coronavirushotspot
 .۳۷د پوتنی د کروان ویروس حبران د روغتون د بیې ساري سوځیدو او د وایند د تشخیص رسه ژور شوی دی .يس ان ان .لیکوال ۲۰۲۰( Hodge, N. :می .)۱۳
رسچینهhttps://www.cnn.com/2020/05/12/europe/russia-fire-coronavirus-patients-intl/index.html :
 .۳۸د کروان ویروس د خپریدو رسه یو ځای ،چنی او روسې د انمسو اطالعاتو په خپریدو الس پورې کړی دی .نیوایرک اتمیز ورځپاڼه .لیکوالانBarnes, J. E. :
 ۲۰۲۰( Rosenberg, M. & Wong, E.اپریل  .)۱۰رسچینهhttps://www.nytimes.com/2020/03/28/us/politics/china-russia-coronavirus- :
 disinformation.html?smid=em-share.دا څیړنه ابید دا حقیقت مه په پام کې ونیيس چې تر دې وروستیو پورې د روس ییې حکومت په هیواد کې د انروغۍ
امهیت هل پامه غورځویل او په هیواد کې ییې د ډاکټرانو د شمکنو وژنو مشریه ټیټه ښودلې.
 .۳۹روس یه په اروپا کې د کروان ویروس د شاميل آتالنتیک پامین (انتو) پر ضد معلیاتو د فشار یوه برخه ګرځولې .لیکوال ۲۰۲۰( Tucker, P. :مارچ .)۲۶
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/russia-pushing-coronavirus-lies-part-anti-nato-influence-opsرسچینه:
europe/164140/?oref=defense_one_breaking_nl
 .۴۰پورتنۍ رسچینه ()Ibid.
 .۴۱پورتنۍ رسچینه ()Ibid.
 .۴۲پورتنۍ رسچینه ( .)Ibid.په ډونباس کې هل هبرنۍ نړۍ څخه د کوویډ۱۹-ازموینو مشریه پټولو په اړه ورته اندیښ نې ش تون لري.
 .۴۳خست درځیه ډلې د کروان ویروس په اړه د جعيل خربونو د خپرولو لپاره د ټولنزیو ش بکو څخه اکر اخيل .راپور خربداری ورکوي ۲۰۲۰( .می  .)۸بروس یل اتمیز.
رسچینهhttps://www.brusselstimes.com/belgium/110431/extremist-groups-are-using-coronavirus-to-pump-fake-news-on-social- :
 media-report-warns/.پدې کې د فرانسې د فالندر شوالیه او فرانسوي ژبیې ښی ارخ خست درځی ملت شامل دي.
د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ
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 .۴۴پورتنۍ رسچینه (.)Ibid.
 .۴۵چنی د روسې انمسو اطالعاتو د کتاب څخه یو پاڼه راخیس تې .اکزوس .لیکوال ۲۰۲۰( Allen-Ebrahimian, B. :مارچ  .)۲۵رسچینه:
https://www.axios.com/coronavirus-china-russia-disinformation-playbook-c49b6f3b- 2a9a-47c1-9065-240121c9ceb2.html
 .۴۶د چنی دولت وایند وايی چې ښايی د امریکې ځواک د کروان ویروس چنی ته را دننه کړای وي .رویرتز ورځپاڼه .لیکوالانBlanchard, B. & Heinrich, :
 ۲۰۲۰( M.مارچ  .)۱۲رسچینهhttps://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-ministry/china-government- :
spokesman-says-u-s-army-might-have-brought-virus-to-china-idUSKBN20Z2HJ
 .۴۷پورتنۍ رسچینه (.)Ibid.
 .۴۸پورتنۍ رسچینه (.)Ibid.
 .۴۹د چنی دولت د انمسو اطالعاتو نوي عرص ته ښه راغالست .ډیپلومات ورځپاڼه .لیکوال ۲۰۲۰( Cook, S. :می  .)۱۱رسچینه:
https://thediplomat.com/2020/05/welcome-to-the-new-era-of-chinese-government-disinformation/
 .۵۰د ملګرو ملتونو سازمان مرش د کوروان ویروس پر وړاندې مبارزه کې د نړیوالې رهربۍ نش تون ابندې خواشیين څرګنده کړه .رویرتز ورځپاڼه .لیکوالNichols, :
 ۲۰۲۰( M.اپریل  .)۳۰رسچینهhttps://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-guterres/u-n-chief-laments-lack-of-global- :
;leadership-in-coronavirus-fight-idUSKBN22C3IS؛ د کروان ویروس پر وړاندې د ټرامپ غربګون رسه د امریکې نړیوال شهرت زایمنن شوی دی .گاردین
ورځپاڼه .لیکوال ۲۰۲۰( Tisdall, S. :اپریل  .)۱۲رسچینهhttps://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/12/us-global-reputation-rock- :
bottom-donald-trump-coronavirus
 .۵۱چنی ایتالیا رسه مرس ته نه کوي .دا د معلوماتو د خشړې خوځښت دی .فارین پالیيس .لیکوال ۲۰۲۰( Ferraresi, M. :مارچ  .)۳۱رسچینه:
https://foreignpolicy.com/2020/03/31/china-isnt-helping-italy-its-waging-information-warfare/
 .۵۲د اروپا احتادییې د چنی تر فشار الندې د کووید ۱۹-په تړاو د انمسو معلوماتو په اړه خپل راپور نرم کړ .نیوایرک اتمیز ورځپاڼه .لیکوال۲۰۲۰( Apuzzo, M. :
اپریل  .)۲۴رسچینهhttps://www.nytimes.com/2020/04/24/world/europe/disinformation-china-eu-coronavirus.html :
 .۵۳د اروپا احتادیه وايی چنی د کووید۱۹-په اړه د انمسو اطالعاتو د "سرت موج" ته شا والړ دی .گاردین ورځپاڼه .لیکوال ۲۰۲۰( Rankin, J. :جون .)۱۰
رسچینهhttps://www.theguardian.com/world/2020/jun/10/eu-says-china-behind-huge-wave-covid-19-disinformation-campaign :
 .۵۴د ووهان د څیړن ځای په تړاو د ترامپ دولت د سازش په اړه څه ابید وکړو .اکزوس .لیکوال ۲۰۲۰( Lawler, D. :می  .)۷رسچینهhttps:// :
www.axios.com/wuhan-lab-theory-trump-pompeo-coronavirus-2ed777f5-0fca-4653-9728-ed62dc48aaf2. html
 .۵۵لکونه کیږي چې د آس یايی امریاکاینو پر ضد کرکچن جرمونه د مکیدو په حال کې دي .آای د کروان ویروس دا وضعیت بدلویل يش؟ واش نگنت پوست.
لیکوال ۲۰۲۰( Feinberg, A.:اپریل  .)۱۳رسچینهhttps://www.washingtonpost.com/ politics/2020/04/13/hate-crimes-against-asian- :
americans-have-been-declining-years-will-coronavirus-change-that/
 .۵۶د س یاست ،ټاکنو او ټولنزیو موضوعاتو په اړه اعالانت .فیس بوک ۲۰۲۰( .اپریل  .)۳۰رسچینه:
facebook.com/business/help/2405092116183307?id=288762101909005

https://www.

 .۵۷د هغو معلوماتو شیکول چې اطالعاتو ته د الرسسې ،خصويص حرمی او امنیت په اړه د دولتونو او شکتونو د پالیس یو او اقداماتو د اغزیې څرنګوایل روښانه
کوي .د نړیوالې ړونتیا راپور .رسچینهhttps:// transparencyreport.google.com/?hl=en :
 .۵۸په  ۳۲نورو هیوادونو کې د ټاکنو او س یاست په اړه د مکپاین لپاره د اجازې غوښتنه .د سوداګرۍ لپاره فیس بوک ۲۰۲۰( .مارچ  .)۵رسچینه:
https://www.facebook.com/business/news/requiring-authorization-for-ads-about-elections-and-politics-in-32-countries
د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ
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: رسچینه.)۲۰۲۰  (میBuril, F. Darnolf, S. & Aseresa, M. : لیکوالان. آیفیس. ټاکنې او روغتیا ساتنه.۵۹
https://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_covid19_briefing_series_safeguarding_health_and_elections_ may_2020.pdf
:) رسچینه۲۰۲۰  (جونEllena, K. : لیکوال. آیفیس. د ټاکنو تررسه کولو ای ځنډولو په وخت قانوين مالحظات.۶۰
https://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_covid-19_briefing_series_legal_considerations_when_
delaying_or_adapting_elections_june_2020.pdf
.)۷  اپریل۲۰۲۰( Greene, D. & White, L. : وایند. موج۸۸.۵  ميل رادیو پر. په ویساکنسنی کې د لومړنۍ حممکې وروس تې پریکړې ګډوډي رامنځته کړه.۶۱
https://www.npr.org/2020/04/07/828688379/last-minute-court-rulings-create-chaos-for-wisconsin-primary :رسچینه
: لیکوال. فارین پالییس. اکل په ټاکنو کې الس وهنه وکړي۲۰۲۰  روس یه تیاری نیيس ترڅو د کروان ویروس په اړه د انمسو معلوماتو هل لیارې د: موږ بیا هلته ځو.۶۲
https://foreignpolicy.com/2020/04/30/2020- election-interference-russian-coronavirus- : رسچینه.)۳۰  اپریل۲۰۲۰( Boyer,S.
disinformation/
۲۰۲۰( Murphy, H., Di Stefano, M. & Manson, K. : لیکوالان. فایننش یال اتمیز. پراخه مکپاینونه د کوروان ویروس په اړه جعيل خربي پیغامونه خپروي.۶۳
https://www.ft.com/content/34b6df5a-ea4a-471f- 8ac9-606580480049 : رسچینه.)۲۰ مارچ
: رسچینه.)۴  فربوری۲۰۲۰( Graham, D. : لیکوال. آتالنتیک. د آیووا د اس تازو ټولنې ويل زر د توطییې تیورې رامنځته کړې.۶۴
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/02/iowa-caucus-conspiracy-theories/606055/
 می۲۰۲۰( Marks, J. : لیکوال. واش نگنت پوست. کروان ویروس د نوامرب څخه یو څو میاش تې دخمه د ټاکنو امنیيت روزنې څخه هبر شو: سایربي امنیت۲۰۲ .۶۵
https://www.washingtonpost.com/ news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2020/05/08/the-cybersecurity-202- : رسچینه.)۸
november/5eb463a1602ff11bb1177587/ coronavirus-has-upended-election-security-training-with-just-months-before: رسچینه.)۱۸  می۲۰۲۰( Bicu, I. : لیکوال. انرتنش نال ایده. انروین په ترڅ کې د ټاکنو تررسه کوونکو هنادونو لپاره د اړیکو الرښونې۱۹- د کووید.۶۶
https://www.idea.int/news-media/news/communication-guidelines-embs-during-covid-19-crisis. Additional recommendations
for EMB communication strategies can be found here
۲۰۲۰( Das, T. K. & Foyez, A. : لیکوالان. نیوز اجنسې. د کروان ویروس. ال حمی ادلین د پنځو سلنه رآٔیو په ګټلو رسه د ډاکه په ټاکنو کې براییل شو.۶۷
https://www.newagebd.net/article/102921/als-mohiuddin-wins-dhaka- 10-by-polls-amid-5pc-turnout- : رسچینه.)۲۲ مارچ
intimidation
: لیکوالان. واش نگنت پوست روځپاڼه. اوس الگوریمت د دې اکر مس ئول دي. فیس بوک د کروان ویروس هل وجې په زرګونه جمراین خپلو کورونو ته واس تول.۶۸
https://www. washingtonpost.com/technology/2020/03/23/facebook- : رسچینه.)۲۴  مارچ۲۰۲۰( Dwoskin, E. & Tiku, N.
moderators-coronavirus/
DiResta, R. Molter, V. : لیکوالان. واش نگنت پوست ورځپاڼه. په اړه د چنی تبلیغاتو زایتیدو لپاره ابید د امریاک متحده اایالتو رس نۍ اقدام وکړي۱۹- د کووید.۶۹
https://www.washingtonpost.com/ opinions/2020/04/27/chinese-propaganda-covid-19- : رسچینه.)۲۷  اپریل۲۰۲۰( & Stamos, A.
grows-us-social-media-must-act/
: رسچینه. د فیس بوک د خرب خونه. پر فیس بوک کې د دولت تر کنرتول الندې رسنیو ابندي ټاپه لګول.۷۰
https://about.fb.com/news/2020/06/labeling-state-controlled-media/
: رسچینه.)۲۰۲۰  (جونEllena, K. : لیکوال. آیفیس. د ټاکنو تررسه کیدو ای ځنډولو کې قانوين مالحظات.۷۱
https://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_covid-19_briefing_series_legal_considerations_when_
delaying_or_adapting_elections_june_2020.pdf
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 .۷۲د کووید ۱۹-پراختیا او بیړین واک :د ډمیوکراتیکو ش تو ساتل .آیفیس .لیکوالان ۲۰۲۰( Ellena, K. & Shein, E. :مارچ  .)۳۰رسچینه:
 https://www.ifes.org/news/emergency-powersand-covid-19- pandemic-protecting-democratic-guardrails.څرنګه چې د آیفیس پدې
څیړنه کې حبث شوی ،ځکه چې یو مشری ډیر هیوادونه بیړین حالت اعالنوی نو دا ابید د جغرافیايی او مادی پلوه متناسب ،هل تبعیض پرته ،لنډهماهل او حمدود و
اويس.
 .۷۳د کووید ۱۹-په دوران کې د انمسو اطالعاتو رسه مبارزه او د بیان آزادۍ څخه دفاع .د دولتونو لپاره وړاندیزونه( .اپریل  .)۲۰۲۰اکسس نو .رسچینه:
https://www.accessnow.org/cms/assets/
uploads/2020/04/Fighting-misinformation-and-defending-free-expression-duringCOVID-19- recommendations-for-states-1.pdf
 .۷۴د هنگري پارملان جنجايل بیړین وضعیت ته د پای ټکی کیښود .والز رسیت ژورانل .لیکوالان ۲۰۲۰( Panyi, S. & Hinshaw D. :جون  .)۱۶رسچینه:
https://www.wsj.com/articles/hungarian-parliament-ends-controversial-state-of-emergency-11592331389
 .۷۵د جمارس تان لومړی وزیر کروان ویروس رسه د مبارزې لپاره بیړین واک ترالسه کوي .رویرتز .لیکوالان ۲۰۲۰( Dunai, M. & Than, K. :مارچ .)۳۰
s://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hungary-law/hungarys-pm-wins-emergency-powers-to-fightرسچینه:
coronavirus-idUSKBN21H21T
 .۷۶روس یه د کروان ویروس د قرنطنی نه مراعت کولو لپاره نقدي جرمیې او زندان په پام کې نیویل .د مسکو ورځپاڼه ۲۰۲۰( .اپریل  .)۱رسچینه:
https://www.themoscowtimes.com/2020/04/01/russians-risk-fines-jail-time-for-dodging-coronavirus-quarantine-a69818
 .۷۷د "جعيل خرب" د خپریدو هل امهل د بندي کولو ویره په ټوهل نړۍ کې د خربایالنو ترمنځ د زایتیدو په حال کې ده .واش نگنت پوست ورځپاڼه .لیکوالBerger, :
 ۲۰۱۹( M.دسامرب  .)۱۲رسچینهhttps://www.washingtonpost.com/world/2019/12/12/ theres-worrying-rise-journalists-being- :
arrested-fake-news-around-world/
 .۷۸فیس بوک د احتجاج د تنظمی کوونکو لپاره حمدودیت رامنځته کوي .والزرسیت ژورانل .لیکوالان ۲۰۲۰( Wells, G. & Restuccia, A :اپریل  .)۲۰رسچینه:
https://www.wsj.com/articles/facebook-curbs-organizing-of-lockdown-protests-11587419628
 .۷۹په ټاکنو کې د کرکجنو ویناوو پر وړاندې مبارزه :د ټاکنو تررسه کوونکو هنادونو اسرتاتژیۍ ګانې .آیفیس .لیکوالان۲۰۱۸( Mohan, V. & Barnes, C. :
جنوری  .)۸رسچینهhttps://www.ifes.org/publications/countering-hate-speech-elections-strategies-electoral-management-bodies :
 .۸۰ټولنزیې رس نې ،انمس اطالعات او د ټاکنو سالمتیا :د آیفیس اکري مقاهل .لیکوالان ۲۰۱۹( Martin-Rozumiłowicz, B. & Kužel, R. :آگست .)۱۴
رسچینهhttps://www.ifes.org/publications/social-media-disinformation-and-electoral-integrity :
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