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 وړاندوینه

د ضد ' ؛يیږ رسه خپر  ۍکټپه چ مه  ېوسګنګ معلومات او  انمساغزی پریښودیل دی او په دې اړه  چارو ولوټانه پر د ژوند ږزموانورین  ۱۹-یدد کووچې حال کې  پداسې

نړیوالو نوماندانو، ، وندونوګ ايسی، س  سازمانونو ېولنټمدين لیکنه د  دا په اړه د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ 'ساتلود ټاکنو سالمتیا پرهمال او نقیضو معلوماتو 

ښکیلو  کې اکنوټ په لیکنهکوي. دا  ېاندړوس پارښتنې  ته د دا ډول مسائلو د رس یدګۍ څرنګوالۍ په اړه، ویرسن  وزی ولنټاو  نکوومرس تو مچتو کو  يکیختن د مستندواینو او 

کوي.  ارګنټی  تښارزپه اړیکو ټینګولو او پالن جوړولو د  ېمبارزه کګنګوسو پر وړاندي معلوماتو او  واو د انمسامهیت  څخه د خمنیوي پرګنګوسو د ته سازمانونو 

خوځښت  اړیکو د ؛ د ټاکنو چاروايکس تيلی ا ړته ا راوړلو ونبدلد  و کېاتیمعل  وخپلپه تنظمی کوونيک هنادونه  اکنوټد  ۍانروغپراخ ملنې  ۱۹-یدد کوو ېچحال  پداسې

والړې پر دې درک  هڅې دا. ید ړیکهمم خورا  لوس تې ارزښت ۍزیرس نهغو د د  اوپوهې د ورکوونکو  ییېآٔ د ر دې اکر  ېچدي، کې د چټک بدلون شاهد 

 .لري ېاغزی ېژور ساتنې په وکراسۍډمی د او زایتیدو پهړونتیا  د مهاکرۍ او اړیکې چېدې، 

 اکنوټد  څېه ولډهر لپاره پورته کولو  ګټېد  خهڅعامې روغتیا انورین او د اوس ين  دینمعل د منلو وړ  ېپه اصل ک هڅه ولډهر لپاره کولو  ېمکزور ۍوکراسډمید 

همم یو  ېاسپدد حبران . کښ دیپه برخه کې خم ولوړلپاره د فکر کولو او پالن جو هنادونوکوونکو تنظمی  اکنوټد اوس همال آ یفیس کوي.  تهځ ن ی رام  ېونګنن ېلپاره لو

انمسو معلوماتو او د  کولیش  واو جترب عملمعلوماتو، . د ېد ېلپاره خورا هممښکیلو خواوو  ولوټ اکنوټد  ېبلک چارواکو اکنوټد  ېوازینه  څېهکې پدې اړه وخت 

او ش بکو د درلودلو  د ملګرولپاره ټاکنو سالمتیا د  هنادونه یرډیتنظمی  اکنوټد د نړۍ په کچه  اوجوړوي  بنسټلپاره فعالیتونو  وراتلونکد لپاره  ېرسه د مبارزوسو ګنګ

 کوي. ارګنټی  ېابند تیامه پر 

 

 دک یهادزایب  ایران

 ړېغهیئت  مدیرهد  ټبنس والړین مونوټس  ی س  اتکنزیو د

 ړېغ ونیس  ی مک  مرکزيټاکنو د  نای و یګهرز ایبوسن  د
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 منندوینه )قدرداين(

برخې سالاکر  آ س یا او اوقیانوس یهد آ یفیس  ،(Rasto Kuzel) لیکوز وټراس  ښاغيل  سییر  ويیئ اجراد ( MEMO 98) ېادار ارڅ وید رسن  کوالانیل  زډیلن ېد د

 کیراف ګآ یفیس د  ،(Silja Paasilinna) نای ل ی سا لجهیس   منری ، مزیه مرشهی همیس  آ یفیس  لپاره د شیدالګاو بن الناکی، د رس (Kyle Lemargie)  ګر میل  لیاک ښاغيل

 ېاکتنیب  د زډیلن ېد دڅخه  (Janine Duffy) يفډ نینی ج آ یفیس د اړیکو برخې مرش  او (Keaton Van Beveren) نیر یو یوان ب  نیټک ښاغيل  مرشد برخې  نیزاډی

 مننه کوي. خهڅ ېمرس ت تناکهښ ارز د دوي لپاره
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 اجرايی لنډیز

 رسلیک

په معلومات  هړ په ا اکنوټد  يدو  ېریکه چخو  ي؛ړ تررسه ک ولډپه خوندي ټاکنې پرهمال  ۍانروغ ۱۹-ویدد کو ترڅو کوي  هڅچاروايک ه اکنوټد  ېچ ېحال ک ېپداس

ګنګوسو د مکپاینونو په الره معلوماتو او  انمسوفعاالنو خلوا د سۍ ضد وکرامیډاو  طلبو د فرصت .يش ېمننایز څېه يد دو نو ښايی چې  ،يړ خپاره نه ک ولډمناسب 

کړندالرو په  اکنوټد کوي.  رامینځته ېونګنن ېدهمالږاو او لنډهمالېسالمتیا ته  ۍوکراسمیاو د اکنوټد څرګندونو څخه اکر اخیس تل، جنو د کرک  هګپه تو ېاو د وسلاچول 

 ای ېبرخ یېب د رٔآییې ورکولو هل حق څخه نيک وورکو  ییېار دا اکر  ېچ ؛يړ برابره ک نهی زم  نېوه کې د السمعلوماتو  په ښايی، بدلونونه په تړاو ځانګړي ۱۹-دید کوو ېک

او ښودلو  و ننګونو د پراخموجودچې د ګډوډیو څخه د س یايس ګټې پورته کولو په مته دې؛ د زوروايک هغه ، رسهزایتیدو هل  وونګنند کوالی يش. هل خطر رسه مخ 

په ۱۹-دید کوووا خل کړیو واو هبرنی ود کورنیلینکه . دا يړ کهبریونو د خلکو ابور مکزوری او  هنادونو کویوکرات ډمیپه  وڅتر انمسو روایتونه ته د دوام ورکولو هل الرې غواړي 

پر حقونو په مشول د برشي حقونو  ايسیس  د او  ۍوکراسمیډ پر سالمتیا، اکنوټد او  مترکز کوي د اغزیو په څرنګوایلګنګوسو پورې تړيل معلیاتو او  معلوماتو انمسود  هړ ا

 . د هغو پایلې څیړېساتلو 

 د موضوع بیان

 پراخه کچه معلوماتوای د ضد او نقیضو  "infodemic"د هغه  (WHO) سازمان والړین اید روغت  ېچ يړ ک تهځ ن رام  فضاهغه  زایتیدلد معلوماتو  هړ په ا ۱۹-دید کوو

هل حده زایت او بیالبیل  هړ په ا ۱۹-دید کوو پداسې حال کې چېومويم.  ېوونښاو معتربه الر  ېنی رسچ  ړد ابور وترڅو کوي  هڅخلک ه پدې حالت کې او بويل

ې پرځولې زیمه اغابندې  ایت ړوپر تررسه کولو د  اکنوټ ود ساملمهدا راز په داسې وخت کې  ؛پایلې رامنځته کړې ديپراخې لپاره خورا  ایروغت  ېمعلومات د عامډول 

تر  ساتنه" ایروغت ټاکنې او "هل د ئدا مس  لیدل کیږي. څرنګه چې  ایت ړ ته اراوړلو بدلونونو  ړل ویکې د  په هبریونه او کړنالرو اکنوټلپاره د  ېساتن ایروغت د  د خلکوده. 

د پام شویو هبریونو کې  ندلژی په پ نېورکو  ییېد را ۱څیړل شوې ده. ېک لیکنهمعلومايت  ړۍلومنړیوال بنسټ په  مونوټس  ی س  ټاکنزیود  هړ په ا ۱۹-دید کوو ېالند کیرسل 

 کوي. تهځ ن ی رام  لایریچاپ یکمنون نایزد السوهنې او انمسو معلوماتو د خپریدو لپاره یو  ،توایلاید س تونزو ز ېک ندلوژی معلوماتو په پ وبدلونونو او د معترب  ړو

څرګندونو ، ګنګوسو او کرکجنو معلوماتو انمسو د ېوازیهل امهل رامنځته کیږي؛ نه معلوماتو پراخو  دپه اړه  ۱۹-دوید کو ترڅ کې په  اکنوټد ننګونې چې معلومايت هغه 

  -' وویل کیږي ،پرته ېاراد د غولولو معلومات دي چې ف هل خمې 'هغه غلطد تعری ېکوم چ - هبری رس  ومعلومات انمسود زایتوي. ننګوې  ېموجود کچه نه مکوي بلکې

اس تفاده کولو لپاره  يړاویپ د ضد احساساتو  سۍوکراډمیاو د پورته کولو  ګټې ايسید س  څخه څرګندونو جنو او کرک ګنګوسو د  هړ په ا ۱۹-ویډد کو  يړ کورين او هبرين لوبغا

 کوي. 

 زونهیاندړاو و ېموندن هممې

 وزی اغد  ونوګنند  معلوماتواړوند  ۱۹-دوید کو په مشول د ټاکنو پر دوران دورې س ته و ورد ټاکنو او هبری او معلیاتو جورولو د ټاکنزیو مبارزاتو، د ټاکنو پالن  لیکنه دا

څرګندونو د انمسو معلوماتو، ګنګوسو او کرکجنو د تریو ټاکنو په جراین کې کړای شویو درسونو څخه چې د زده روشونو په اړه  د هغو .مترکز کوي ېابند ندلوژی پپر 

 دهماهلږلپاره اومقابلې رسه د  ونوګنن اعتبار مه د معلوماتو هڅکه . يیږ ک اس تفاده اټلک لپاره د بدلون او زایتوایل د  هغو زاینود هل امهل  ۱۹-دید کوولپاره اکرول شوي؛ 

 کوي.او هغو ته پام  وتهګپه  ېونګنن فوري ېشو تهځ ن ی خلوا رام  ۱۹-دید کوو لیکنه ، داېد ېنړی ا ېمداخل

ځایونو هل وجې، رٔآییې  وحمدودمکپاین لپاره د د  ېک ترڅپه  انوریند ښايی او نوماندان  وندونهګس یايس  :اغزیې ۱۹-دیکوود  پر سالمتیا ونونی مکپا ټاکنزیود  ▪

لپاره  تیاپراخ د څارنې څیړنې او د  رسنیو وزی ولنټ ځکه نو پرته خمه کوي.  (فضا نیآ نال) جمازي نړۍد بس یج کولو لپاره  الرسسې او د هغوېورکوونکو ته د 

   و ته لومړیتوب ورکول شوی دی.څه دومداره

په اړه نیوي  ونهبدلون وټزی بنس  د  ېکهبریونو  ټاکنزیورٔآیه ورکوونيک جمبور دې ترڅو په قانوين  :ېزیاغ ۱۹-یدود کو پر سالمتیا  اتویاو معل  میتنظ اکنوټ د ▪

د  .وياکر خورا س تونزمن یکونو پژیندل ورکونې د خمنیوي د دودیزو ټاکټ د رٔآییې ورکوونکو لپاره  هیآٔ د ر ښايی  ېک طویشا ېپه داسمعلومات زده کړي. 

 هری رسبروایتونو س پیناوی وکړي. د  ودرغلی ود پراخ، ښايی زایتیږيهل امهل و کړنالرو د نوی احامتلٔ  ېچ ۍنظم یېاو ب تررسه کولو کې هغې تریوتنې په  اکنوټ

انروغۍ څخه ویره، ډیره اوچته  ۱۹-دیکوو لپاره د ولوډوګډهبری د  کنوکچې او د اتنوم لیکنې، د ګډون  کو دورکوون یېی آٔ ر بد لوبغاړي ښايی د ، ېپرد

 وښ . 
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يش دا  یانمس معلومات کوال هړ په ا توايلایزویروس د اخته کیدو کچې د  ۱۹-پر کوویدوروس ته  اکنوټهل : اغزیې ۱۹-یدود کو ابندې هبری وروس ته  اکنوټد  ▪

هل امهل رامنځته بدلون د کې کړنالرو  په ېچګنګوسې  ایمعلومات  انمس، ېپرد هری . رسبنيش یدیتررسه ک  خوندې توګهپه  ېاکنټ ېچرامنځته کړي سوچ 

را وپاروي ای د ټاکنو  څېه ايسیس   يش د ټاکنو سالمتیا د مکزورلو لپارهکوالی ترڅو د درغلیو په اړه روایتونه پیاوړي کړي؛  شوې تریوتنې سرتې ښ ییې

 کړي. ه ننګونې رامنځتقانوين بیې پایلې  وښ يی ایغریقانوين  ېلیپا

 نیقوان ریمش ویلپاره  ويیخمن  دڅرګندونو کرکجنو او  نګوسوګ ، معلوماتو انمسود  هړ په ا۱۹-کووید حکومتونو د: ېزیاغ ۱۹-کوویدد سالمتیا په  ۍوکراسډمی د ▪

کوي  هڅه ونيکړجو ۍسی پال په ترڅ کې ییې  ېدي چرامنځته شوي قواننی په دوام  ونی قوان  موجودو ړل وید بدلون لپاره  والړید ن نی. دا قواندي يړ وضع ک

پيل تر ډیره په ګوندې شلک  نینواق سېرسوي. دا نایاو مطبوعاتو ته ز ۍآ زاد انید ب  ېچترڅو س تونزمن مینځپانګیو ته پداسې شلک جرمې بڼه ورکړې 

  پورته کوي. ېګټ س یايسترې وال اس تیاو س   وندونهګ ايسیس  په واک کې ښکیل  چې يیږ ک 

 کوي.ې اندړو ې س پارښتنېهمم ړل ویلیکنه ، دا رسهکتو ته په  ونوګنن ېد

 او دقیق رسه خلکو ترڅو ؛وکړي مترکز ساتنې رپښکیلتیا  او ګډون د ورکوونکو ییېآٔ ر  د الرې هل تګالرو ارتباط  فعالو د ابید (EMBs) هنادونهکوونيک تنظمی  ټاکنو د

په ترڅ  حبران د ابید هنادونهتنظمی کوونيک د ټاکنو مهدا راز . کچه لوړه يشې پوهد  وونکوورک ییېآٔ ر  د اړه پههبریونو او کړنالور  وینو  د او شیک معلومات وخت رپ

 په الونه مهچیند اړیکو ټینګولو  رسنیو ټولنزیو او دودیزو د رسه چارواکو روغتیا عامې د او( مه جوړ کړي crisis communication planکې د اړیکو ټینګونو پالن )

 .ونیيس کې پام

کرکجنو  اومعلوماتو  انمسواو د ه پیاوړې او حساب ورکونړونتیا چارواکو ادارو او  دوليتد ي ترڅو ډیر کړ  تونهی فعال  خپل څارنزی دیاب( CSOsسازمانونه ) ېولنټد مدين 

 .يړ رسه مبارزه وکڅرګندونو 

 ايسیس   دکې  ویرسن  وزی ولنټ؛ په و اويسکولو ته ژمن  تررسه نوو نی مکپا ټاکنزیوخپلو د  پرته خهڅاو انمسو معلوماتو څرګندونو کرکجنو د  دیاب او نوماندان وندونهګ ايسیس  

 په اړه ۱۹-دیووکد  ېک وبرانم عامه پوهاويد ورکوونکو لپاره  ییېآٔ د ر  انون مطابق معل وکړي اوق مبارزو د مايل چارو د متویل ود ټاکنزی او شایطو افشا کولو د  غاتویتبل 

 .ئړ ک تهځ ن ی رام زی سیس ټم غامیپ ورکولو  وابځد 

په ټاکنو او  د مالتړ ترڅنګ چې د ګوښه کړای شویو ډلو ساتنه کوياصالحاتو  يتړښ قانوين او جو د هغو دیاب نيکومچتو کو  ومرس ت يکیختن د او ندواین مرست  والړین

شلک جرمې بڼه  و ته پداسېڅرګندون وکرکجناو  وګنګوس، ومعلومات انمسو ېچ يړ کخمه مه ډپ او مقرراتو  ونونی ان و ق هغوکې د هغوي ګډون کچې ته وده ورکوي؛ د 

 . رسوي نایاو مطبوعاتو ته ز ۍآ زاد انید ب  ېچکوي ور

په  يد دو  ېچ هګنڅ لکه  -ارزونې ته جنو څرګندونو کرک  او وګپانځ ن ی م  ېد قانوين السوهن ېک اکنوټپه دوي  ېچورکړي  ډاډ دیابفارمونه  ټیو پلیرسن  وزی ولنټد 

د دغو تعریف شویو رسغړونو په اړه  ولډپه منظم  دیاب يدو لومړیتوب ورکړی دی او په دې اړه اغزیمن اکمونه پورته کوي.  –شوي  فیتعر  ېک ودونوښاو الر  ارونویمع 

 ېاو عام هنادونوکوونکو تنظمی  اکنوټد د پراخو خپریدو لپاره  ود معتربو روغتیايی او اتکنزیو معلومات دیاب. د ټولنزیو رسنیو پلیټ فارمونه يړ ک خپارهمه  ونهبیالبیل فیډبک

 په دوامداره توګه اکر وکړي. چارواکو رسه  ایروغت 

 .ئمراجعه وکړ  ته ۲تېې بس  ړمقالو بشپپه اړه د آ یفیس د  ۱۹-یډکوو د معلوماتو لپاره ال زایتو د

 .ورئګو  ۳پایښت لپاره د آ یفیس الرښود ۍوکراسمیډ د لپارهد پیدا کولو  نوی نورو رسچ  د
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 رسیزه

دې د په کچه  ړۍن خپل ماحول او دد ترڅو کوي  هڅاو هکیږي  امخهر راز معلوماتو رسه خمهل  ،دي ېک هټپه ل راټولو معلوماتو د  هړ په ا۱۹-دید کوو ېچ افرادهغه 

جمازي خلک په  یرډی ؛۴بلل کیږي ېنی رسچ  ېد معلوماتو همم وډیاو را ونیز یتلو  ېچ ېحال ک ېپداسمعلومات ترالسه کړي. معترب  هړ په ااغزیو او  ګپرخمتد  روسیو 

 ۵اجننونو ونټد ل په نړیواهل کچه ترالسه کولو لپاره معلوماتو د  هړ په ا۱۹-دیفارمونه د کوو یټپل  ویرسن  وزی ولنټدي. د  ېک هټپه ل  وابونوځ اضايفد په آ نالین شلک نړۍ کې 

 ۱۹-کوویدد  ۷ایتوایل په سرتگو شوی دی.پام وړ زد مه کې په مشری یو د لیدونکو خربي رسن  نیآ نالپه جمازي نړۍ کې د او  ۶.راپور ورکوي توايلایز د ېکاس تفادې په 

پدې برخې  وڅتر  ؛هړ کوړاندې اصطالح د خپریدو معلوماتو ضد او نقیضو پراخو د  ای" infodemicسازمان د " والړینروغتیا د  لومړیو ورځو کېحبران په  يیایروغت 

ضد او نقیضو معلوماتو هل وجې، خلکو ته س تونزمنه شوې چې د اړتیا په صورت  دکړي. ص یشخ حصت ت  – غلط هڅ ویاو  قیدق  هڅ وی - ومعلومات زایتوخورا د کې 

، ومعلومات انمسوپه اړه د  ۱۹-د کووید لیکنهدا  اغزیې لري؛ایل څو اړخزیه زایتو معلوماتو  مه د هڅکه  ۸پیدا کړي. الرسيسته  وونوښالر  واو معترب  نوی رسچ  کې ابوري

حقونو  ايسید س  مهداراز او کچې  ابورد  ۍوکراسډمی سالمتیا، پهپه  اکنوټاو د څرنګوایل پر  د اغزیو تونهی فعال د لوبغاړو  واو هبرنی څرګندونو او د کورنیوګنګوسو، کرکجنو 

 اغزیو مترکز کوي. د ویروس پر  توبی ندخو د برشي حقونو  وټزی په مشول د بنس  

د  ېنړالس ته راو ي، د دو يو کمکولو لپاره اکر د  وونګنن ایروغت  ېد عامتررسه کولو لپاره  اکنوټخوندي د  ېک نایپه جر ۍانروغ۱۹-یدچاروايک د کوو اکنوټد  ېچ څرنګه

او  ۹په اړه خربې کیدلې ولوډنځ  اکنوټد هره ورځ  پرسيلاکل د  ۲۰۲۰ . درسبریه، مکیږيهڅو لپاره د دوامدو  نیتضمد او معيل معلوماتو  وقیورکوونکو لپاره د دق  ییېآٔ ر 

ورکونې څرنګوایل، څای او وخت  ییېآٔ ر د  هل امهل ییې ېچ لړ بدلونونه پيل ک پراخد ټاکنو په کړنالرو کې یو مشری ، وروس ته ېتنښ پو  ولټفوري  ېوید  چارواکو اکنوټد 

ترالسه  ونېودښالر  ېمعتربډاډمنې نوم لیکنې او رٔآییې ورکونې په اړه د  نيکوورکو  یېی آٔ ر  اړینه ده ترڅودا ونو ته په پام رسه، بدلون ویندګړ  ۱۰کې تغیریونه رامنځته شول.

 وڅلري تر  ایت ړ معلوماتو ته ا معتربهورته مه قوه اکرکوونيک الب مرکزونو ېورکون یېی آٔ ي. د ر ړ ک

پراخو د وکړي.  اخیس تلو په اړه پریکړېبرخه د  ولډپه خوندي هبری کې په  اکنوټد 

 ۍد غلط فهم ،بدلونونه نديګړ  ېکهبریونو  وشوی ندلژی پهل وړاندې او  جوړښتمعلوماتو 

پر سالمتیا جدي اغزیې  اکنوټد  ؛ چې دا حالتلپاره زمینه رامنځته کويسوءتفامه او 

پایلو  اکنوټيش د  یکوالزایمنن کیدل، و سالمتیا اکنټد  ېپه ورته وخت کلري. 

 ښواګ میمس تقاو ولسواکه حکومتدارۍ ته  هراټیټکچه ابور د د خلکو ابندې  تیمرشوع 

 پیښ کړي.

پرتونه شامل  یرډی ېکولو ک تهځ ن ی معلوماتو رام ( ای مهبم infodemicضد او نقیضو )د 

معلوماتو رسه مخ دي. هغه پراخو د  نوی رسچ  وخلک د خمتلفدا چې  ړیدي. لوم

 ېد پوه هړ په اخپریدو  هاو د هغ ۱۹-کوویدد  کړې، تهځ ن رام  البیس   ېد ېچ ېس تونز

دی چې دا حالت حيت د عامې روغتیا چارواکو ترمنځ لیدل  نش توايل او د نظر اتفاق

 او معلوماتو انمسو دبنسټ  پر ونوډچلن اولیدلورو  خپلو د اشخاص بیا ېنځی کیږي. 

 .ويړ خپرولو رسه د معلوماتو فضا ککڅرګندونو په پیاوړي کولو او  جنوکرک 

 هټپه ل  ېستنی اخ  ګټېد ال هل وړاندې دلې وضعیت څخه  لوبغاړيضد  سۍوکراد ډمی ېچزایمننونيک دي؛ څکه  ېک ولنوټ کویوکرات ډمیپه  ېونګنن ېلړ رسه تهل یو بل  هغد

ګنګوسو څخه په اس تفادې او  ومعلومات انمسو هړ په ا۱۹-دید کووې فعالیتونه نفوذ يلړت ېهبرين او دولت پورچې موجود دي اکيف شواهد  ېبرخه ک نۍې دي. په الند ېک

ترالسه کولو لپاره په د اهدافو  ايسیس  خپلو مه د  لوبغاريکورين او هبرين د پیاوړي کولو په لټه کې دي.  ې موخوکیټیوپول یاو ج  ايسیضد س  سۍ وکرامیډ وخپلد  رسه،

د  ېولنټد او پیاوړې کولو تفریقې د  ي تر ډیره بریدهدو او ګډوډې څخه اکر اخیل.  ېریو هل  هړ په ا ۱۹-دید کوو په موخهکرکې د رامنځته کولو تعصب او د  ېک ولنهټ

 اکروي. کونهیلپاره غولونيک اتکت ویشلو 

پارونکو ننګونو څخه پانډمیۍ په جراین کې په پراخه کچه د کرکجنو څرګندونو، انمسو معلوماتو او ګنګوسو پارول او شیکول د هغو ورته سیس ټامتیک او  ۱۹-د کووید

 :هګد مثال په تو ایدې انروغې په اړه موجود دي.په اس تفادې رسه چټک کیږي چې هل وړاندې د 

عام نو ښايی چې ، يش ياکړ نه څیړنې تررسه  ولډ ړپه بشپهغوي  ایوکړي؛ اکر  ېک لایریپه خپلواکه او خوندي چاپونيش کوالی  النایخربکه چریې  ▪

 .ياړ کونيش  ریتوپ ځترمن وړ لوبغا واو بد وښد  ای يړ ته خمه کرسچینو معلوماتو مشکوکو د  وګړي

خلوا  مغرضو افرادود  ېغلط معلومات دي چهغه انمس ای  ګنګوسې:

 ای تهځ ن ی رام  تیرسولو په ن  نایزموضوع نه د ګټه پورته کولو ای  ېوی هل

بنس ټونو ای ، لوډاشخاصو، ریږي. ښايی د دغه شان معلوماتو موخه خپ

 رسول وي. نایزهبریونو ته مس تقمی 

د هغو انمستوب پر  ېمعلومات دي چ غلطهغه  معلوماتانمس 

 نوځی په یږي. ک ی ش رسولو نیت پرته خلکو رسه  ناید زپوهیدو او 

 وندوړ خپلو اانپوهۍ رسه دا ډول معلومات د په  يړ لوبغا ېکمواردو 

هغه مس  ېچهل الرې په دوامداره توګه شیکوي او ابور لري ش بکو 

 معلومات دي. 

 وید  ېچنې ای چلند ک ی ، ل وېنای و  هر ډولکرکجنې څرګندونې "

په بل عبارت د مذهب، تومک،  ایاو په هکه  ېندنژی پد  ېلډ ایخشص 

پر بنسټ په کرکجن ای  عاملبل  نې کومندژی د پ ایجنس ، ګنژاد، رن

 ملتونه( ريګ)مل "آ مزی ډول تررسه کیږي. ضیتبع 
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کوالی توپری  څخه د معتربو معلوماتود انمسو معلوماتو او ګنګوسو آ ای دوي  دا په ډاګه کوي چې سواد کچهپه برخه کې د خلکو د  ورسنیاو فضا  يلایټډی د  ▪

 يش.

اس تفادې د څارنې  پر ویرسن  وزی ولنټخلوا د  لوبغاړو ايسیس   وید کورن مهدا راز او  مقرراتود  ېاندړو اداري فساد پرد ای مبارزو د مايل چارو د ټاکنزیو  ▪

 ه کړي.ګټه پورتجمازاتو څخه د معافیت هل ټاکټیک نه د خپرولو لپاره د څرګندونو کرکجنو او  معلوماتو انمسود ترڅو  ړېته اجازه ورک يدو نش توایل 

 کوي.  هړ نور مه ککفضا معلوماتو د چې په لوړه کچه خماطبینو ته رسیږي،  ې،ونڅلپاره مايل ه په الره اچولو ونی مکپا معلوماتوانمسو  د ▪

 ي.ړ ک تهځ ن ی ساده هدفونه رام  د ګټه پورته کولولپاره  وړ لوبغا کیولوژیډیاو ا ايسیس   درزونه زیولنټموجود هل وړاندې  ▪

هغه پیاوړی  ۱۹-کوویدپه حقیقت کې او اکرول کیږي  ېک نایپه جر ۍانروغد عوامل  دغه ټول

هل انورغۍ وړاندې وجې چې هل  فشارونو مايلهغو د کې  په جراین۱۹-کوویدد رسنیو کوي. 

 طلبو فرصتمهدا راز  ۱۱ګوښه کړي دي. خربایالن هل خپلو دندویو زایت مشری خپل  ؛لو  موجود

دوکه کړي دي  دونيکیل  ویرسن  وزی ولنټد کولو هل الرې رسه ترګنګوسو د  هړ په ا ۱۹-دید کوو وړ لوبغا

 کړي. ګټه پورته ترڅو د دوي هل اعالانتو څخه 

په  هړ په ا پرتونو ولیالب یب د  ونوګننبشپړتیا د معلوماتو  ېک نایپه جرانروغۍ  ۱۹-یدبه د کوو لیکنهدا 

څرګندونې وڅیړل يش چې د کرکجنې معلومات او  انمسبه هغه  ېک لی. په پ يړ حبث وکلنډه توګه 

 لڅیړ معلیاتو څرنګوایل نفوذي  وکورنی د هغو بیاوروس ته توګه خپریږي. انفرادي په اړه په  ۱۹-کووید

خپلو خلکو ته د ې رسه په اس تفادانروغۍ نه  ۱۹-کوویدد لوبغاړي  يلړتپورې دولت  ېچکیږي 

په لټه کې  ګټو ايسیس  د خپلو درزونه پیاوړې کوي،  زیولنټ چېکولو وړاندې په  ومعلومات وانمس

د  انروغۍ نه په اس تفادې رسه، ۱۹-یدکووڅرنګه د  يړ هبرين لوبغا ېچڅیړې دا مه  لیکنه دي.

ته په  شالید. يزی جهبه پران ېنو وهی ېد معلوماتو په مبارزه ک ېاندړو پر االنویس   وکیوکرات ډمی خپلو

 زونویاندړود رامکولو لپاره د  ونوناید احامتيل ز ېچبیان وي  ېموندن لیکنه هغه هممېدا کتو رسه، 

 رامنځته کوي.  ېکړیرسه اترمنځ  اکنوټاو  ۱۹-ید، کووومعلومات د انمسودخمه 

 انمس معلومات او کرکجنې څرګندونې 

د خپلو  و رسنیوزی ولنټپه ګډون ټولو  ریټو ټاو  وبټیو ی، س بوکې ف د  ۱۳ه پیښه ده.مستند ښه هو ید انمسو معلوماتو خپریدل  ېهل الر ویرسن  وزی ولنټد په اړه  ۱۹-د کووید

د چې هغه شلک په  ۱۴دي. يړ غوره ک ېالرګنوي ت ې لپارهمبارزد د انمسو او یب الرې کوونکو معلوماتو د خپرولو پر وړاندې  هړ په ا ۱۹-یډد کووپاڼو هل الرې 

 یرډیدا معلومات  مه په ورته شلک خپریږي.معلومات  انمس هړ په ا اکنوټنو د خپریږي؛ معلومات انمس  هړ په ا خونوړ ا ییایروغت  ۱۹-یدد کووخلوا  س متی اکوس  معلوماتو

د پرته شیکوي،  ورتوبګټ اوقضاوت ، عقیدې، ېریو هل  ګېمینځپاناکروونيک  ېچ ډیرو لیدونکو او اوریدونکو ته رسیږي. څرنګه ېهل الر ویرسن  وزی ولنټوختونه د 

 مه په ورته ډول خپریږي.  ړېکیپر  يد دو په اړه  انروغۍ په ترڅ کې د په ټاکنو په جراین کې د رٔآییې ورکونې ۱۹-یدکوو

د په ټاکنو په جراین کې د  انروغۍ په ترڅ کې ۱۹-یدد کووپرته شیکوي،  ورتوبګټ اوقضاوت ، عقیدې، ېریو مینځپانګې هل اکروونيک  ېچڅرنګه 

  مه په ورته ډول خپریږي. ړېکیپر  يد دو په اړه  رٔآییې ورکونې

د  ایسومال . يړ کوړاندې  ېندونګ ر څ رڼیېخلکو ته  ترڅو ته اړ کړل؛ ېد چاروايک اکنوټد  ومعلومات انمسو هړ په ا۱۹-دید کوو ېک ایرییاو ان ایپه سومال  هګپه توبیلګې د 

خپور دوي دا س پیناوی  ېچخو هغه وخت  ۱۵.دي ديلډینځ هل امهل ۱۹-دید کوو ېاکنټ ېنګ  ېچ ،يړ هغه تورونه رد کپه خپرولو رسه یټ ی و د یو ټ ېميل ادار اکنوټ

ميل  اکنوټ ایریید انخو ، معلومه نه وه نهی رسچ  څرګندونو ولډد دا  ېک ایرییمه په ان هڅکه  ۱۶.لخپاره شوي و  ېکرسنیو  نیپه آ نالد وخته راپورونه په دې اړه ، ړک

اعالمیه جعل چارواکو  وزی اکنټد په یو مشری ځانګړو س میو کې د نوم لیکنې هبری د ځنډولو په اړه و ډلو الیس   ېچو څرګنده ییې کړه  هړ خپره ک هیرمس  اعالم  وهی ېادار

 ۱۷کړې ده.

په معلیاتو نفوذي  واو هبرنی وکورنید په پراخه کچه او انګیړنې لکه ان لکه څرګندونې کرکجنې  ېچ ېحال ک ېپداس، برخو کې څرګنده شوېڅرنګه چې په الندینو 

په يش  یکوالکرکجنې څرګندونې  ،ېکبسرت په  اکنوټد ې س تونزې رامنځته کوي. خورا ژور کرکجنې څرګندونې مهانفرادي  ؛يیږ اکرول ک  هګپه تو ېد وسل ېکدرشل 

آ یفیس د ښوونکو او زده کوونکو لپاره یو نوښت رامنځته 

هغوې د لوس تې کچه کړ چې د ډییټل فضا په اړه د 

په  ۱۹-پیاوړې کړي؛ ترڅو هغوي و کوالی يش د کووید

اړه انمسو معلوماتو او غلط روایتونو ته ځواب ورکړي. د 

 ۳۰په کچه د  نیاوکرا اپریل په میاشت کې آ یفیس د ټول

 پانډمی  او انمس"د لپاره  ېش بکیوې پوهنتونونو  مهاکرو

خوندي  خهڅ ویدرغل  یټرن ټن د ا انځ هګنڅ معلومات: 

. ړک لیپ )ویبنار(  انرتنیيت س میینار تر انمه الندې یو "وساتو

 ګېپانځ ن ی م  لیټډی ته د  وونکوښ ېک ناری می س   ېپد

د د عامه افاکرو او  لونوډوم ود اوسنیاکرولو خپرولو او 

مهدا  وړاندې شول.معلومات  هړ په ا وس یلوولو کرفریب و 

روایتونو او  ود غلط ېکترڅ په  پانډمیۍ د و تهوونکښراز 

 ټيک په ګوته شول. معيل  لپاره ندلوژی پد معلوماتو  انمسو
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ته  لویپا کویوکرات میډ او ويځحقونه هل پامه غور ايسیس   ټزیبنس   يدو د  مهدا راز ورسوي؛ نایزته سالمتیا  اکنوټد اغزیمنه او  ایت ړو ونګډد  ولنوټ بیالبیلود ټاکنو کې 

و  چېګټه پورته کوي؛ پداسې شلک څخه  و څرګندونوموجودد  خپروي او انروغۍ نه په اس تفادې رسه، نوې کرکجنې څرګندونې ۱۹-دیکوو د لوبغاړي رسوي.و زاین 

چې هل اترخی  پلوه ټولنزیې او  ېک وادونویه هغو په  هګتو يګړ انځپه  -خربایالن سازمانونه او  ېولنټمدين د ، چاروايک اکنوټ، د ورکوونيک هیآٔ ، ر نوماندانکوالی يش 

 ېجنکرک  ،کیږي څېهیو پراخ بنس ټه حکومت د جوړلو لپاره  ټد برشي حقونو پر بنس ېچ کې وولنټپه هغو ولسواکه  ډار کړي. و –ټاکنزیي س تونزي لري 

یو په  ړۍد نانروغۍ هل وجې  ۱۹-دید کوو :هګپه توبیلګې د پیاوړی کوي. " احساس بیګانه توب"د یو بنس ټزی کړکیچ په رامنځته کولو رسه په ټولنه کې د  څرګندونې

بیا  روسید و  کډوالايی قپه چنی کې ځینې افری ۱۸.دې شوي یرډی ېکفضا  نیاو آ فال نیپه آ نال یښېپ د کرکجنو څرګندونو او  ېورونز ضد  ییایآ س   ېک وادونویه مشری 

د کور کې په څرنګه چې  ۱۹رامنځته کړی دی.پر وړاندې یو کرکجن وضعیت هغوې  ینې الندې نیول شوي چې دې اکر دتر جربي قرنطنی او آ زما، خرییدو هل ویرې

 کچه مه لوړه شوې او هغوي غوښ تونکو س پنی پوس تو اکرونکو د برتري؛ ده نيک مشریه اوچته شوېد اکرو ( کېآ نالین فضاجمازي نړۍ ) پاتې کیدو حمدودیتونو هل امهل په

  ۲۰اکر اخيل. هګپه توداس تان یو کامرلو د  په اکرڅخه انروغۍ  ۱۹-کوویدد  هل الرې،یو کود لرونيک بسرت اس تونۍ د ټلګرام پیام 

 ۍکورنپر بنسټ  رډد جنپرهمال  ویښپ  ع د طب ېچدي مستند امر یو دا کړې دي.  پسې ډیرېې ال ونګنن که، دغهر ښځو پر وړاندې کد او  ۍانبرابر رډجند 

 یڅه  ۱۹-دیکووپدې برخه کې  ۲۱ول کیږي.زور هل هغو خلکو رسه مخ يش چې د هغو هل خوا تل لپاره  ېمود ېدږد او ښايی ېمنری م ېچ کهځ ي؛یږ ر ډی وايلخیاتوتر 

په  ۲۲.ړیکراپور  روايلډیسلنه  ۲۰سلنه او  ۳۲ ېک وايلخیاتوتر  ېاندړپه و وښځرسه د  بیپه ترت  ایتوان ی او ل  ېرانسف :هګد مثال په تو. نده رامنځته کړی ریتوپډول 

تروجی  هګپه تود رسګرمې وو  نهی د انر زورونه  جنيسونه چې ریوي او ټولنزیې رس نۍ او ویب سایټهغه چاپریایل کې چې خلک خپل ډیری وخت په انرتنیت کې ت

خپهل  په تر عنوان الندې "(VAWE) وايلخیاتوتر  ېاندړپر و وښځد  ېک اکنوټپه "آ یفیس . ید لیدخ  ېکولو ک تهځ ن ی رام انامنه چاپریایل په  ېلپاره د د وښځد وي؛ 

 وادونویه  یرډیپه  ۲۳.ړېک تهځ ن ی رام یو منف  تړاو  ځترمن ونګډ ايسیس   منوری او د م وايلخیجنيس اتوتر آ نالین او آ فالین  ،ېورونز ، جنيس وايلخید کورين اتوتر  ېک لیکنه

پر ډمیوکراتیک ګډون ه کړي. حمدود ایت ړو ته د دوې د الرسيسمعلوماتو  قویمه دق  حمدود الرسيسښځو د ته  ۲۵لویوسا يلیټډی او  ۲۴د لوس تې کچه ټیټه ده وښځد  ېک

 . رانغړ شوې دياغزیې د دې مجموعې په دومهه لیکنې کې  ۱۹-د کووید

 کورين نفوذي معلیات

ضد اهدافو د  کیوکرات ډمی ود خپلترڅو دلې الرې  ماهر شوي دي ېاکرولو ک ، کرکجنو څرګندونو او تبلیغاتو پهمعلوماتو انمسو دلوړه کچه  په لوبغاړيهبرين  کورين او

خپاره شویو هل وړاندې ای  منځپانګو په رامنځته کولو چې د دوي روایتونه منعکس کويښايی خپلې موخې د  يدو درز واچوي. او  رهیو  ېک ولنهټلپاره په  لوړپرمخ و

 روایتونو د پیاوري کولو هل الرې ترالسه کړي.  غلطو

د مچتوايل په لټه کې  يدو ښايی  ایتړلې وي.  ېپور وحماس ب لوبغاړو ايسیس   وید کورن ورکولو انګزیه ښايی  دوامد  ورنګېان پارونکو  انمسو معلوماتو اید  هړ په ا ۱۹-یدد کوو

ای  انورین د خربیدود  ایاو آ مزی شلک څرګنده کړي په مبالغه  هکچ وڅهتررسه شویو لپاره د  ېساتن اید خلکو د روغت  ېک نایپه جر اکنوټد وغواړي چې ای  وي

په  ۱۹-یدد کوو ېچ يړ ک وتهګپه  غامونهیپ  یرډی ېادارارزونې یوې  قوید حقا لیبراز  په :هګپه تو بیلګې. د ېښو  مچتو طبعیت په اړه د غلط فهمۍ هل وجې ځان

ته وده روایت  زیخړ ا وهیپه اړه  ړمثبت مالتد نکو وکو  ړحکوميت مالت پژیندل شویود ې د پیامونو وړاندې کوونکو په ګډون د انمسو روغتیايی ادعاو ېمبارزه ک ېاندړو

. د مثال په يړ ک يړاویپ  تیواک او مرشوع  مید وامکن رژ وڅمعلومات اکروي تر  انمستبلیغات  دوليت ېرسه په مبارزه ک ۱۹-یدد کوو ېک دوموار  نوځی په  ۲۶.ورکوي

پدې  ېاو دا چ هشو  هډخلوا ش نادارې مرص اس تخبارايت خدماتو وه چې د توطیه غريب  هیو ۱۹-یدکوو ګواکې ېچ ړک رو خپخرب  ویتبلیغاتو دوليت  ېپه مرص ک :هګتو

 ۲۷ه شوه.کیرسه ش  ایال یټاو ا نیهل چدرملنه مرص د برخه کې 

 يړاویپ  واکځمعلوماتو په اکرولو رسه خپل  انمسويش د  یکوال يدو ګواکې  ېچکړې وي حماس به  ځان رسه داسې نیفعال ايسیس  مهدا راز دا احامتل مه ش ته چې 

په نوماندانو  ای وندګخپل د د ګډون کچه  – يړ کمک شهرت  يد دو  ېد واب س تونز ېچ ېدل ېخمک -کولو  نديګړ پر  اکنوټرنګه ښودلو او د مک په حبران او ای د  يړ ک

د لپاره د پالن کولو الره  اکنوټ ۍولسمرش یټېن  ۱۰ ید ماکل  ۲۰۲۰ د وڅتر شو  ړاد زایت ارصار هل امهل  وندګوامکن  ېک ډنپه پول  :هګ. د مثال په تويړ ک بدهل ېګټ

 هړ ته پاملرنه ونه ک خطراتو ېساتن اید خلکو د روغت  ېک لیپه پ  وندګ، وامکن لپاره دوید ژر تر ژره تررسه ک  اکنوټد بدهل کړي. دخمه  ځېور وڅڅخه ټاکنو تررسه کیدو 

 لید براز  ېش نونيک وايی چ ېنځی ، ېپرد هری رسبپه الره واچوي. اچونې  ییېآٔ ر  ،ېدخمه د پوست هل الر ولوډنځ  اکنوټد  ېک وادیه  ولټپه  ېچ هړ وک هڅه ییې ایاو ب 

 ۲۸ن تررسه کوي.یمکپایو معلوماتو  انمسولپاره د  نخالصو انځد  خهڅ وزی اقتصادي اغ ۱۹-دید کوو (Jair Bolsonaro)بولس نارو  ریولسمرش ج

؛ ترڅو دلې ويڅهلو ای دوام ورکولو ته کو  تهځ ن ی رام د انمسو معلوماتو د لپاره  مچتووايل اکنوټد وضعیت او  ایروغت  ېد عام لوبغاړيکورين  ېچ یېحماس ب  ايسیس  هغه 

او هل  تیامه د  اکنوټخوا د  ېوی، هل ېکپیښو  ولوټرسه به دوام ولري. په  دویک  ېدژ نپه را  یټېن  اکنوټد  ېچ ید رځنداسې  ویکړي؛ پورته  حالت څخه س یايس ګټې
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 اوګټو  هماهلډلند دا چې ، نه وي ېتاو مشورتنظمی شوې  دیاب ړېکیش تون لري. پر د پام وړ انډول  هښ وی ځنم تر  ېنیښ  مرشوع اندد ا لپاره یخوا د خلکو د روغت  ېبل

 .انګزیي په موخه ونیول يش ايسیس  

 ېلپاره د کرکرا پارولو  وايلخید اتوتر  ځنترم  ولنوټ ای تومکونود  هګپه قصدي تو ښايی ،يړ کڅخه خالص ای انوړه هڅونو  ۍمالمت ځان هل يړ غوا ېچ يړ لوبغا ايسیس  هغه 

وبلل  هړ پ دوید خپر  ۱۹-کوویدد غونډه  وهی ېپه مرکز ک ویښد اساليم پ  ېپه هندوس تان ک ېک يیامیپه نمیاش تې د مارچ څخه اکر واخيل.  بیترک د انمسو معلوماتو او 

 ېایدد  ېچلکه . ې وېراغل ېپات ېکپه خوندي توګه تررسه کولو  ایپه فسخ کولو  وډغون یود لو  ېوخت کورته مه په  ېلډمذهيب  ېنور ېچ ېحال ک ېپداس ؛شوه

د ټولې مسلامنې ټولنې پر  ېک ویرسن  وزی ولنټپه ( CoronaJihad#) ټګهش  هجاد  ېاندړروان په ود ک ؛شوزایت  ریمشد اخته کسانو  ۱۹-په تړاو په کوویدغونډې 

خلکو  توایز خهڅ ونویمل  ۳۰۰ شو او د اکرهښرا هلځزره  ۳۰۰ شاوخوا ګاټهش  دا . شوه واچوهلپر مسلاماننو  هړ پ دویخپر  روسید و او و؛ الس ش الس پر مالمتو رسه

په  ېولنټ تیاقل د  ېحمارصه شووړاندې هل د  ېکیدل ړیاویخلوا پ  ویرسن  زویدودچې د  د جال کولو لپاره دا ډول څرګندونېټولنې  ۲۹شو. دلیل و  هګتوالقوه بخلوا په 

 یپه پابه  ۱۹-یډکووالندې راغيل یو؛  دیبر تر خلوا  ونوروسیو وو د دوه  ږ: "مولیووداسې ته  کوالانویفعال ل یو د برشي حقونو  ۳۰.ړیکزایت تعصب نور مه  ېاندړو

په په آ سانۍ رسه کوالی يش کرکجنې څرګندونې " .يسیوخت ون  رډیییې به  لړو چې هل منځته. ید سور یو خطرانک  رډیدا د ټولنې ویروس خو يش. معاجله  ېک

په روایتونو څخه  کې هل داسې نونوی مکپاټاکنزیو راتلونکو  په. يړ کبرابر  لایریلپاره مناسب چاپدوام هغه وروس ته د څخه  نیاو د قرنط رامنځته وايلخیاتوتر  ېک ولنهټ

 ابندی بدل کړي.  احامتيل هدفونوپه  وايلخیاتوتر  ټاکنزیود  ېولنټ يکږلچې يش لو رسه، کیدای س تی اخ  ګټې ايسیس  

چې هل . ید سور یخطرانک و  رډیخو دا د ټولنې ویروس يش. معاجله  ېک یپه پابه  ۱۹-یډکووالندې راغيل یو؛  دیبر تر خلوا  ونوروسیو وو د دوه  ږ"مو

  ."يسیوخت ون  رډیییې به  لړو منځته

ملن وهې. درزونو پراخولو ته  وزی ولنټ وموجودد  اغزیې،ژوبلې  ګمرهل امهل د  ۱۹-دید کوو

. د ی دیشو تاسیس   لنزیو چارو کېپه تو دودونو هل خمې د  هیپاتر د ژوند  ېناک کالیپه رس 

 ېولنټمذهيب هغه  حیتد جنازې مراسو لپاره اکرول شوي؛  اتهیتوج څانګړي ایروغت  ېعام

 يړ ماړ ایس تل کیږي چې خپل  ،ورکوي تیامه  رډیخورا ښخولو ته  وړ مخپلو د  ېچ

سازمان  والړینروغتیا د چې  کوم ،پر وړاندې قاعدېدې  دمرشانو  ولنوټ ویک ږ د لي. و ځسو و 

دغه نش ته، خپل خپګان څرګند کړی دی.  ېک ودونوښالر په ادارو  ییاینورو معتربو روغت  ای

، يیږ ل ک ګڼ هګاقدام په تو راټولولو ړمالت ټولنې د غوڅد  ېپه درشل ک اکنوټاقدام د پارملاين 

 ۳۱.يشو  ولډنځ هل امهل انروغۍ لپاره د  ېدمو  ډېد لن ېکوم چ

 هبرين نفوذي معلیات

 شامهل ېکمعلیاتو نفوذي  وهبرنی وپه خپلانروغۍ ۱۹-دیکوود  ولډ ښاکرهپه  نیاو چ ېروس

اید هیوادونو د چې ی شو خپریدو رسه، دا ګواښ زایت انروغۍ په ۱۹-د کووید ۳۲.ېړک

 څخه دتبلیغاتو روغتیايی انمسو معلوماتو او ډمیوکراسۍ ضد برانمو لپاره د او  وکیټیپول ویج خپلو 

دلې اکر څخه د وي چې ښايی خربداری ورک څنيی ش نونيک ۳۳په توګه اکر اخيل.وس یلې 

  ۳۳اس تفاده ويش.مه اعتباره کولو لپاره  ټاکنو ګډوډولو ای د هغو د يب

 ۱۹-دا ځل د کوویدحکومت به  ییېد روس   ېچدا ده  نهیښ  اند هیلو  وهی هګپه تو بیلګېد 

پر  چیک ړ کد رامنځته شوي  ېولنټ ېکیوکرات ډمی ېچالسوهنې هڅې تکرار کړي. ښايی داسې وښ ییې د  ېک اکنوټپه انروغۍ په اړه د یو روایت په څرګندونو رسه، 

د مارچ  وادیه د اید  ویرسن  ییېروس  د  وښودل شو چې ېک فرانسهپه  کیدا اتکت تررسه کړي.  ولډمناسب  وړاندې مبارزې کې پاتې راغيل او نيش کوالی ټاکنې په

 ییېد روس   ېابور دي چ ېش نونيک پد یرډی ۳۴په اړه راپورنه خپاره کړل.د اخته کیدو کوونيک مرکزونو د اکر  نېورکو  یېی آٔ د ر  ۱۹-په کووید ېک اکنوټپه میاش تې 

یې خلوا اکرول ی د روس  پخوانۍ اتکتیکونه چې  ۳۵.په مینځ کې خپاره شوي ديخلکو چې هل وړاندې د  ید ېک هټکولو په ل  يړاویپ  هغو انمسو روایتونو دحکومت د 

د  هګاو مهدارن وید رمس  خربي رسن د انمسو معلوماتو د خپریدو او پیاوري کولو لپاره  ښايی نیمکپا هزی خړ ا وڅ ېاندړو پر ۍانروغ ۱۹-کوویدد چې څرګندوي دا کیږي، 

 .اس تفاده وکړي خهڅ  blogsاو trolls،bots رمس  ش بکو لکه ریغ

 ړرسه اکر وک لوډ ېولنټد مدين  ېک کیف ی پس   ایپه آ س  آ یفیس 

، ومعلومات هل وجې رامنځته شویو انمسو ۱۹-یډد کوو وڅتر 

هغوي لپاره د  ېمبارزڅرګندونو پر وړاندې کرکجنو او ګنګوسو 

 ۳۰۰سازمانونه او  زایت خهڅ ۱۰۰هل آ یفیس . يړ کوړتیا اوچته 

 وقیدق د هغوي تر  روزيل دي؛ نیفعال ېولنټمدين پوري د 

د انتقادي فکر پوه يش او د  وايلګرنپه څترالسه کولو د  ومعلومات

د پژیندلو پلویتوب راپور ورکولو په برخه کې د  داو  ولوقیتصد

دې ینو څخه اس تفاده وکړي. مهدا راز د لپاره هل بیالبیلو رسچ 

 ای ود بدانم ېچ شوې وتهګدا مه په په ترڅ  ېبرانم روزنزیې

څرګندونو پر جنو کرک د  ېاندړو پر ولنوګوښه کړای شویو ټ

د  ېرسه متحد يش چ خلکهغه  مقابهل ويش اووړاندې څرنګه 

خپریدو لپاره  ۱۹-د کوویداو ای  الندې راغيل ونودیبر  نیآ نال

په رسه  ېش بک غېدهنادونو  و. د روزل شویيیږ ک مالمت ګڼل 

، د ېزیهماهل اغ دږمعلوماتو اوانمسو د  ېروانو خربو اترو ک

ګډون لپاره د  زیولنټد او  ېندونګ ر څ هړانوپه اړه  ۱۹-ویدکو 

 شوی دی. مترکز په تررسه کولو مه  نونوی مکپا
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د می اکل  ۲۰۲۰ دکشش پیدا کوي، معلوم ندی. څرنګه خپریږي او داسې  ونونی مکپاانمسو معلوماتو  ددا چې  او يیږ رسه بدل  ۍکټپه چ  حالت۱۹-دید کوومه  تر اوسه

او د لوړې مشریې  اد ۳۷لري. انروغۍ ترټولو ډیرې پیښې ۱۹-دیکوود  په کچه ړۍند  او ۳۶شويبدهل مرکز په  ۱۹-دید کوو ېپه اروپا ک هی، روس  ېسی راه میاشت 

-دید کوو ېک اش تویپه راتلونکو م ییې  نیکرمل ېچوي  يړ بدل کروش  هغهښايی  ،پوتنی ته نژدې د هممو افرادو بسرتی کیدلامهل په روغتون کې هل انروغۍ  ۱۹-کووید

 ۳۸اکروي. و لپارهمعلوماتد انمسو  هړ په ا ۱۹

د هیواد  ۴۰ایتوان ی او ل  ۳۹سازمان )انتو( ونړ ت کیتالنت آ  د شاميل  حکومت ییېد روس   ېکپه میاشت  جنوري اکل د ۲۰۲۰نه وه. د هڅونکی  امګ ړی، لومحال په هر

معلوماتو  هغو انمسو دچاروايک  رويس ېابور دي چ ېپه د ش نونيک. انمس معلومات خپاره کړل ،په اړه ۱۹-د کووید ځترمند وګړو  اروپا یځېد خت لپاره کولو بیې اعتباره 

په اید  ېک اشتید مارچ په م دی.  تست مثبترستریې د کروان  ییاکیامر  وید  وټد انچې په لیتوانیا کې شول وویل په ترڅ کې ییې  ېچ ي؛ترشا الس لر د خپریدو 

 ۴۱رس نۍ بندې کړي.پلوه  یېی روس   ېچ يلوڅهته  ېد چاروايک ییایتوان ی حبران ل  ایروغت  ېد عام ېچ ړکو مه ټینګار  نوی پلوه خربي رسچ  ییېروس   ېک وادیه 

-دیکوو هل آ درسه پهوزارت  ایروغت  نید اوکرا ېک ویپه وروست  ۍد فربورانمس روایتونه خپروي. لپاره ویش  زیولنټاو  ولوڅه وايلخید اتوتر  ېچتورنه ده مه  ېدپ هیروس  

 يګړ مليک و  ریمش نډګ هل امهل ییې  ېچ ؛هړ ک تهځ ن ی رام  يډوګډ ېک ارښپه  Novi Sanzharyد  ،ومعلوماتو خپرولانمسو د  هړ په ا دویراس تن  تهری بد  د اخته کډوالو ۱۹

د انمسو  هړ په ا ۍانروغ ۱۹-دیسازمانونه د کوو خست درځیه ېک دې هیوادپ ېچ ړیورک ی( خربدارVSSE) رسویس ميل امنیت میبلجد  ۴۲شول. انیپ ټ  سیاو پول 

ته او شعارونو  ویتوط  هغو هړ په ا انروغۍ ۱۹-دیراپور د کوو VSSEد . پارويضد را و ربل پ ویخلک د  وڅتر خپرولو رسه، غواړې  پهاو احساسايت شعارونه  ومعلومات

په اړه د انمسو معلوماتو د  ۱۹-چې د کوویدشوي  پدی راپور کې دا مه وویل ۴۳خپریږي.ضد پر  نومسلامان او ووالډد ک ېالر هل ویرسن  وزی ولنټد چې  مه اشاره کوي

اړخو خست  د کنی ېاروپا ک وهلټ[ او په زیدی" ]لو د او "کول تهځ ن رام  ګډوډیو" دخپریږي چې موخه ییې  تنهښ په غو  ییېروس   دپه ټولنزیو رسنیو کې  پاینونهخپرولو مک 

 ۴۴"کول دي. درځیه فعالو ډلو مکزوري

منشې د انروغۍ  ۱۹-یدد کوو وندګمکونست  نید چلومړي رس کې . په یا موندلېخت اپر  ،رسه دویپه خپر  ۍانروغ ۱۹-یدد کوومه  کونهیاتکت معلیاتو نفوذي  ووالړین نید چ

 تهځ ن رام اختالف د او  يډوګډد  ېفضا ک معلومايت ییې پهرسه لو تګالرو څخه په تقلیدو  ییې هلاو د روس  ښکیل و  ېک نونوی مکپاپه  ومعلومات ود انمس هړ اپه او خپریدو 

 څخه اکر اخیس تل کیدل؛ نلونوی چ  وزی او نورو رس ن حسابونو ویرسن  وزی ولنټحکومت د  نید چ فضا، يکټیپلوماډی  هل څو د پرمخ وړلو لپارهه د دېاکر اکوه. کولو لپاره 

ته  نیچانروغۍ  ۱۹-کوویدوشوه چې ګواکې د خلوا  ندایچارو وزارت و وید هبرن  نید چهغه ادعا چې  ۴۵.ويضد او نقیض روایتونه را و پار تیورۍ او  ییېد توط  وڅتر 

 ۴۶پراخه کچه خپور شوی.چې په  دهمثال  یو داسې ې؛شوراوړل اس تازو خلوا پوځ د  التوایمتحده اامریاک د 

د چنی  ېدي چ روایت ساتل دونيکینه بدل  واحد وید تر ډیره بریده  موخه اتویاس تخبارايت معل  يینای اکرويل دي. "د چ  کونهیاتکت ډیر پژیندل شوي  وندګ ستمکون  نید چ

روایتونه د  ۴۷دي." ښودل 'ښه'بیجنګ په بیې ساري توګه د بلکې  نه ه کولثباتدې معلیاتو موخه د اطالعايت چاپریایل بیې ښاکره کوي... د مثبت اړخ وندګمکونست 

او رسنیو  دوليت نید چ ۴۸يی برخه کې د چنی مچتوایل يش.ایروغت نورو هیوادونو رسه په  هګاو مهدارنوایل سیس ټم غوره  په همارولو کې د چنی استبدادي س تونزې

پدې لټه کې دي چې د ډمیوکراتیکو  وندونوګاو مستبد  وامکن ېک وادونویپه نورو ه په ګوته کوي چې او دا خربه کوي  ړیاویپ  ا روایتدش بکو خست فشار  وزی ولنټ

په  وندګمکونست  نید چ ېنيش چاحامتل رد کیدای ، دا په پام رسه هڅو ته لپاره د چنیالسوهنې د  ېک اکنوټپه  وانی. د اتيړ ک ندګ ر څشک  س متی په س  ونوحکومت

، الس پورې لري ګټې يکټیوپول یج  ېپک نیچ ېچ ېک وادونویپه هغو ه  هګتو يګړ انځپه  و په اکرولو،معلومات د انمسو هړ په اانروغۍ  ۱۹-یدد کوو ېک رډګ ټاکنزی

 ۴۹.کوي

د امریاک  ډول يګړ انځپه  -خری غوښ تونکی  والړینیو د  انځترڅو کوي  هڅه وندګمکونست  نی، د چرسهکتو په ته  واکځ ايسیاقتصادي او س   نید چ رسبریه پردې،

د  ېک ایال یټا او ای، رسب ريګپه هن ۵۰خپل پلواین پیدا کړي. ېکس میو نورو د نړۍ په او په اروپا او په توګه راڅرګند کړي؛  –تيش هل امهل د رهربۍ  التوایمتحده ا

خپور کړ  میز یو راپوراپریل کې نیوایرک ات په ۵۱یل دی.یس تااید هیواد  ییېمچتو کولو هل امهل د  اتوزی او د طيب جته ړېک و څخه مننهمرس ت نید چمرشانو  ونیس  ی اپوز

معل  نرموړاندې  رپ وادیه اید د  وڅتر  ؛ړک اصالحخپل راپور  اوړ تمعلوماتو په  انمسود  هړ په اانروغۍ  ۱۹-یدد کووامهل، فشار هل حکومت د چنی  چې اروپایی احتادییې

په  ېنی رسچ د معلوماتو انمسو د هیواد  نیچد  ییې هګتو روښانهاو په  ړیبدل ک ځیدر خپل ونیس  ی مک  يی، اروپالیکنې په جراین کې دې، د صورت په هر ۵۲وکړي.

  ۵۳مکزوری کوي. ،غربګون ېاندړو پر ۱۹-یداو د کوو وکرايسډمید اروپا اید هیواد ویيل دي چې  ونه کړې اودای هګتو

روایتونه  والړین ،اهدافو ترالسه کولو لپاره وکیټیوپول یج د خپلو  ترڅوکوي  هڅمه هچاروايک  يړپو ړلو ېادار مپار ټد  هګتو يګړ انځ، په تحکوم التوایمتحده اامریاک د 

 وا یاید کړپه انمه " روسی"ووهان و  ای" روسیو  نايیی د "چ انروغۍ  ۱۹-دیکوود  ېکڅرګندونو په خپلو رمس   ي، دو امهل ېهل مهدراوړي.  تر خپلې اغزیې الندې

دې د  ۵۴موجود ندي.شواهد  ړبشپاړه  پدې مه ېرسه دل ؛یشوخپور  خهڅالبراتوار یو د  ېکان اهو په  روسید کروان و  ېچ تینګار کوي ېابند ېوریت هغې 
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د زایتوايل په اړه جرمونه  ېکرک د احامتيل ېاندړو پروګړو  يیایاکیامر  - ییاید آ س   ېچ ولڅته وه ېدقانون جوړوونيک او  النیوک  ونیس  ی د اپوز توایلایزڅرګندونې 

 ۵۵خربداری ورکړي.

 

 هممې موندنې

پدې دی ترڅو پر ټاکنزیې دورې د مترکز لیکنې  ېد دپراخې اغزیې او د معلوماتو د بشپړتیا ننګونې په ډاګه کړې دي.  ۱۹-یډکووپراخو څیړنو پر ډمیوکراسۍ د 

د خلکو د ابور کچې د او کړنالرو او د ټاکنو خمکې او وروس ته پړاونو پړاونو س یايس او ټاکنزیو  ،پایلو په ګوته کړي. مهدا راز د ټاکنوځانګړې اغزیې  ۱۹-کووید

 انروغۍ اغزیې وڅیړي. 

زده کړای شویو  ود هغشوې موندنې  دا الندېنې څرګنده. ېتررسه شو ېاکنټ ږېل هګپه نس يب تودې لیکنې په ترڅ کې  دخپریدو راهیسې او هل  ۍانروغ ۱۹-یډد کوو

  . په ګوته کويوایل ګرنڅ واغزی د ګنګوسو او  ومعلومات ، انمسوڅرګندولوجنو کرک د کې ریو ټاکنو په ت ېشوي چ س تلی اخ  خهڅدرسونو 

  ېزیاغ ۱۹-یدکوود  مبارزو هبری پر سالمتیاټاکنزیو د 

د  وڅتر  ؛کړېته خمه  نونوی مکپا نیآ نالپراخه کچه او نوماندان په  وندونهګدي، شوې  ېحمدود ېالر ېنور اتوغید تبل  ېکترڅ په  ۍانروغ ۱۹-یدد کوو ېچ هګنڅر  لکه

څخه د  ویرسن  وزی ولنټد په ترڅ کې  نود ټاکنزیو مکپاینو  پیدا کړي. دې ته په پام رسه چې په ډیری هیوادونو کېالرسیس ورکوونکو ته  ییېرا ېهل الر ویرسن  وزی ولنټ

څخه د  نلونوی چ ارتباط  لپاره د نوماندانو او  وندونوګد ه ده؛ نو ښايی حمدودمه  تبلیغاتو څارنه ايسیس  پر  کې ویرسن  وزی ولنټپه  ولډقواعد نوي دي، په ورته اس تفادې 

 ايسید س   د څارنې بیالبیلې درجې پدې معنا دې چې. يیږ تررسه ک شلک  نیآ نالپه برخه  یهلو تبلیغاتو یو د  ېچ کهزایت يش؛ ځفرصت کولو پورته  ګټې هړانو

 موجود دي.  تونهی حمدودحصت د څیړلو په اړه لږ مشری حقويق او ابلفعل هغو د د  ېک ویرسن  وزی ولنټاو په  وراپور ورکولد  تونوګښ  ، د ل تګښل تبلیغاتو 

 داسې دنو  ؛لريه ن تیظرف واک ای  ولوبی تعق د  ورفامصد اعالانتو  نیآ نالنوماندانو او د  ارد څ ویرسن  وزی ولنټهمال د  اوس ېلپاره چ ارونکوڅدوليت  ایچارواکو  اکنوټد 

 وايلګرنڅولو میتنظ د  تونوګښ  ل  نید مکپاکې  ویرسن  وزی ولنټپه  دیاب ونهټعامه بنس  څار د  شونې نه ښاکریږي. پداسې حال کې چې ېهمال ک ډلناقداماتو  تررسه کول په 

   .يړ اکر وک هګډلپاره په  کولود ډ ېتش ېداړتیا په صورت کې د د  دیابخربایالن  ونيکڅیړ سازمانونه او  ېولنټمدين ؛ د يړ هل رسه غور وک هړ په ا

 لګوګد او  ۵۶(Facebook Ad Libraryد اعالانتو پانې ) س بوکې ف د . ېشو هس تونزمن څه یودا دنده په کتو رسه، ته ش تون  وسایلوبیالبیلو ړونتیا  رسنیو وزی ولنټ د

د  ېنی شکتونو رسچ  ویرسن  وزی ولنټد  ېچ هګنڅ لري او لکه  ریتوپکچه په هر هیواد کې  لوایوس په څری د ۵۷(Google Transparency Report) راپورړونتیا 

 ولډن( ځ the expansion of political ad transparency featuresد ړونتیا برخې پراختیا )اعالانتو  ايسید س   را اړول شوې؛ته  تونوی فعال په اړه  ۱۹-یدکوو

 موجود وي او ای لیدا وسا ېری. که چهد هپرهمال خورا همم ۍد انروغمس ئهل دا  ېچ کهډیر اکر وکړې ځپه ړونتیا د اعالانتو ابید شکتونه  ویرسن  وزی ولنټد  ۵۸.ېشو

د دغو وسایلو د  دیاب ایرت ګپه ململګرو  ییاځاو  اکنویش  والوړید ن لګوګاو  س بوکی ف د هغو د اکرولو په اړه پوه نه وي.  يړ لوبغا ییانو ښايی ځ یږيموجودژر ډیر 

 سازمانونه د دغو وسایلو د اس تفادې په څرنګوایل په اړه، اروينڅاو خربایالن سازمانونو،  ېولنټمدين د او  يړ ک کچه په فعاهل توګه اوچته یعامه پوهاو فعالیت په اړه د

 چې ټاکنې ډیر ژر بیا تررسه کیږي؛ وروزي.  ېک وادونویپه ه  هګتو يګړ انځپه 

 ېزیاغ ۱۹-یدکووسالمتیا د په  اتویاو معل  میتنظ اکنوټد 

د په ټاکنو کې يش  یکوال هګنڅ  ېچقانون جوړونيک پر دې بوخت دي ، ېشو ولډنځ  ېاکنټ ېک وادونویه  یرډیهل امهل په  ۱۹-دید کوو ېچ ېحال ک ېپداس

تر عنوان الندې په خپهل  ۵۹سالمتیا ساتلټاکنو کې د په هبریونه کې بدلون راوړي. آ یفیس ډیری داسې بدلونونه په  اکنوټترالسه کولو لپاره د  ډاډخلکو د سالمتیا نه د 

په تر عنوان الندې د آ یفیس  ۶۰د ټاکنو پیل کیدو ای ځنډ په ترڅ کې قانونې مالحظې د هغو قانونې او حقويق اغزیې ییېاو  ۵۹لومړي لیکنه کې تر حبث الندې نیویل

ای  نید آ نالپه تریه بیا  د پالن او تررسه کیدو د څرنګوایل په اړه اکنوټ وری ت دشوي؛ او معيل  ېاندړوهغه د حل الرې چې  یرډیلیکنه کې رانغړ شوی دي.  همیدو 

تررسه کولو د نیټې،  اکنوټکوي. د په ګوته بدلون  ټزیبنس  ییې ورکولو په اړه یو په اړه د عامه حبثونو او مهدا راز د پس تې رآٔ اماکن  ورکولو ییېرااپلیکیشن هل الرې د 

 . يړ ترالسه کو او د نورو کړنالرو بدلون، رٔآییې ورکوونيک دې تر اړ وابسې ترڅو د رٔآییې ورکونې د څرنګوایل په اړه نوي معلومات وخت او د رٔآییې ورکونې د مرکزون
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متحده امریاک د  ۍډوګډ ولډالمل يش. دا  ېریاو و  يډوګډمعلوماتو،  انمسويش د  یکوال غامونهیاختاليف پ خلوا  هنادونو لویالب ید ب  ېک وادیه یو په  ېپه ورته وخت ک

 بیتصو الحیه  قانوينلپاره  دلوډینځ  اکنوټ د ېچ ېوروس ته هل د. ټاکنې په ترڅ کې تر سرتګو شوې ده نیټې ۷اکل د اپریل  ۲۰۲۰ د ېک لتایا نیسکوس نی په و  التوایا

تر پوښتنې الندې  ېپه حممکه ک هړ کیدغه پر د وايل مقننه قوه  لتایاد اید  ېالند رولټتر کن خمالفینو د  ایب خو . ړفرمان صادر ک ويیاجرایو  یاځپر  ې، وايل د دهشو نه 

رایه ورکونې مرکزونو اکرکوونيک د دا ډول پیښې د دې المل شوې چې رٔآییې ورکوونيک،  ۶۱د تررسه کولو پریکړه وکړه. اکنوټد  ېحممککې  ېقیدق  ۍوروس تراوړه او په 

 انهښرومس ئهل دا  مه ېاندړو ځور وهی تررسه کیدو اکنوټد  ېچ کهځي؛ ترالسه کړ  ېوونښالر ډیر لږ  هړ په ا وايلګرنڅخپلو دندو د پرمخ وړلو د چاروايک د  اکنوټاو د 

 ټاکنې به تررسه شې ای نه.  ېنه وه چ

نورو ښکیلو خواوو ترمنځ ګډوډي  اکنوټاو د  وورکوونک ییېراښايی د بیې سابقه ډول بدلونونو لوژستیيک  د دغو ندل شویو کړنالرود ټاکنو پر اسايس او هل وړاندې پژی 

اس تفاده لپاره  ولونمن ایزد ګډون کچې د رٔآییې ورکوونکو د نوم لکنې هبری او د  ،خپرولود معلوماتو انمسو د دلې ګډوډې څخه  خمالفنی ېاحامتل لري چرامنځته کړي. 

نې ورکو  ییېآٔ د ر  لکه – يسیخمه ن  ګډونورکوونکو د  ییېد را ېک اکنوټپه  ېچښايی خورا س تونزمنه وي کوم پژیندنه  کونهیاتکت  وز یدودد هغو پداسې حالت کې وکړي. 

 ېککړنالرو په ٔآیه ورکولو ر  نيک دوورکو  ییېآٔ ر  ېلکه چ :هګپه توبیلګې د  .ېوونښالر  په اړه مشکوکې وایلګرنڅاو نې ځای ورکو  ییېآٔ د ر  ای کولیش  یټېن  انمسېد لپاره 

چې دوي ته د ابرو وړ وي  ونهټپوس  هغه  ویرسن  وزی ولنټد نو کیدای يش چې  ؛لريه نو  معلومات انهښرو هړ په ابدلونونو  ود نویخو خرب وي  په اړهراوړلو د بدلون 

 او ویرسن  وزی ولنټد  ېچ هګنځ لکه  ۶۲کې د روس ییې خلوا واکرول شول. ټاکنو اکل په ۲۰۱۶ د التوایمتحده اامریاک د  وکیاتکت  دا ډول ي رٔآییې ورکولو ته رابويل.دو 

د خصويص  امونهیدا پ  ؛۶۳شويشامل  ېک کونویکت اتفعالیتونو په  ېنفوذ حکومت پورې تړلواو  ود هبرنیلیږد  پیامونه ومس تقمید  ېهل الربرانمو  يلیټډی پیام لیږلو  لنډو

نه  الرسیس یڅه  ایته حمدود  یټرن ټان  ېچدي. د خلکو هغه برخه خورا س تونزمن  ،لړو هځنی هل م  ایلټون  ته رسیږي چې د هغورٔآییې ورکوونکو  مه ېالرهل  لونوانی چ 

   توګه هل خطر رسه مخ دي ای هل هر څه بیې خربه پاتې کیږي.په ځانګري لري 

 ییېآٔ د ر لکه  – يسیخمه ن  ګډونورکوونکو د  ییېد را ېک اکنوټپه  ېچپژیندنه ښايی خورا س تونزمنه وي کوم  کونهیاتکت  وز یدودپداسې حالت کې د هغو 

 . ېوونښالر  په اړه مشکوکې وایلګرنڅنې ځای او ورکو  ییېآٔ د ر  ای کولیش  یټېن  انمسېد نې لپاره ورکو 

که يش. وګڼل په توګه  ودرغلید امهل زایتیږي؛ ښايی هل  کړنالرو ود نویۍ چې نظم یېب ریوتنې او هغه ت ېچ زایتويمه اماکن بدلونونه دا کړنالرو کې په  نېورکو  ییېآٔ د ر 

هغه وخت  ،ېک نایپه جر اکنوټ ت ګوندوکرامیاشت د ډمی ۍفربور اکل ۲۰۲۰؛ د آ یوا اایلت د لريو  اوړ ترسه  ۍانروغ ۱۹-یدکووډول پیښه پرته دلې چې د  امه د هڅ

، د ېپرد هری رسب ۶۴.س پیناوی ول ۍوریسازش ت  ټاکنو پایلو د راپور ورکولو سیس ټم د یوې نه آ زمایل شوې برانمې هل الرې د د ېلکه چ هو ش هندګ ر څپه روښانه توګه را

يش اره رسه خپ ۍکټپه چ  ېک ویرسن  وزی ولنټپه ډول روایتونه ښايی دا په اړه  وید درغل وې پیاوړې کړي. ادعاپراخې لپاره  ېستنی اخ  هګټ هړانوښايی د مه  درغلې یوه پیښه

 وړیل يش.  هځهل منابور هبری پر سالمتیا د خلکو  اکنوټاو د  لویپا رپ اکنوټد  چې په خپل وار رسه

 ۱۹-دید کوو هغه وخت څو برابره کیږي چې ېنیښ  اند ېولټ؛ خو دا اکیف مواد مچتو کړيلپاره د حل  ډۍوګډ په خپهل دبدلونونه  ېک هبریپه  ېورکون ٔآییېد ر مه  هڅکه 

 ؛ګنګوسو په اکرولو رسه رامینځته کیږيمعلوماتو او  انمسود نې سالمتیا په اړه ویره ورکو  ییېآٔ د ر  ېکپه جراین انروغۍ د انمسو ټاکنزیو روایتونو رسه ګډې يش. د  هړ ا په

پدې وروستیو کې د  کیږي.پلې  ېپه مرکزونو کاچونې  ییېآٔ د ر  ېچکوم دي  ېک هټپه ل  ېوونښالر د  هړ اقداماتو په ا ايییروغت هغو نيک د وورکو  ییېآٔ ر  ېچ کهځ

 "رويسترڅو ورته برانمو ته مچتوایل ولري:  ؛يجوړې شو  ړېزده کي جماز لپاره اکرکوونکو  نیپامک  اتکنزیچارواکو او  اکنوټد  ېک لتونوایا ۵۰امریکې متحده اایالتو په 

 هړ په ا دویخپر د  وسر یو ان ور د ک ېپه مرکزونو ک ېورکون ییېآٔ يش د ر  یکوال نیخمالف .ه اکر کويونو نهل کور ېچپه نښه کړي  چاروايکهغه ټاکنو يش د  یکوال انکر ه

وکړي ادعا او داسې واچوي  الرهپه  نونهی مکپا ومعلومات د انمسوچې يش  یکوالداسې مه  يدو  .يړ منع ک خهڅ ونګډکې هل  اکنوټ پهخلک  وڅتر  يړ ک ېرخپآ وازې 

   ۶۵."دي ېلغوه شو ولډ ړپه بشپ ای ېدلډینځ هل امهل  روسید و  ېاکنټ ېچ

تریه بیا په  رامنځته کیږي؛ بدلون ېککړنالرو په  ېورکون یېی آٔ د ر که چیړې دي.  نړیاډیر لپاره معترب معلومات  کوونکواکر مرکزونو اچونې  یېی آٔ د ر  ېحالت کیو  ېاسپد

روزنه پوره  ،پيل کولو لپارهبشپړ  د و کړندالرونوید و نه توانیږي ترڅو نکو به وکو  ورکونې مرکزنونو اکر یېی آٔ د ر نو ؛ راوړل کیږي ېدږ ته ن ځېور اکنوټ بدلونونه ېکه داس

ګواکې دوي به هل خطر رسه مخ وي ای به بشپړ واک و نه لري؛ کوالی اکرکوونيک هڅوې چې نې مرکزونو ورکو  ییېآٔ د ر  ېچ ېوسګنګ  ایمعلومات  انمسترالسه کړي. 

انمسو پخپهل د ښايی  ؛خرب نه وي خهڅد بدلونونو  ېک نالروړ په ک ېچونو هغه اکرکوونيک مرکز  ېورکون یېی آٔ د ر کچه لوړه کړي. بهل خربه دا چې يش د انسوبتوب 

 غلط معلومات وړاندې کړي. ورکوونکو ته  ییېآٔ ر په خپریدونکو بدل يش او  معلوماتو 

لپاره خورا همم  وندونوګ ايسیاو س   ېولنټ، مدين ونوټبنس  ټاکنزیو ورکوونکو،  ییېآٔ د ر  ېپوهاوي برانمپه اړه د عامه ۱۹-دیته په پام رسه د کوو ونوګنن اعتبار د معلوماتو

او  يړ مچتو ک ېنی رسچ  ېخپللپاره برابرولو  ورکوونکو ته د معلوماتو ییېآٔ ر په ټاکنو کې ټول برخه وال ابید يش،  الکټو همال ویش ټاکنو د  ېچ ېدلوړاندې  دي. حیت

او تررسه کیدو  اکنوټد  ېلکه چکیدای يش  پلېهغه وخت  څېدا ه .يړ پالن ک هګپه فعاهل توهغوي ته د معتربو معلوماتو د وړاندې کولو لپاره خپلې ارتباط  تګالرې 
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ته ډاډ ونيک و مرکزونو اکرکاچونې  ییېآٔ د ر مهدا راز  ؛ته ورسول يشورکوونکو  ییېآٔ ر  هڅې ابید کوښښ ويش چې د، ېکټوهل يش. په  انهښرو تیوضع  هړ په ا وايلګرنڅ

و په اړه الزم معلومات ترالسه کړي؛ ترڅو دوي د ټاکنو پر ورځ د خپلو دندو د تررسه کولبه  او دويورکړل يش چې د دوي سالمتیا لپاره اړین ګامونه پورته شوي 

   پرته هل کومې ویرې خپلو دندو ته حارض يش.

د د حبران ابید چاروايک  اکنوټ، د هری رسبجوړولو پالن  ارتباط  واو فعال وکیژی ټسرتااد 

 ديش  یکوال و يدو  وڅتر  ؛جوړ کړي( crisis communication plan)ارتباطاتو پالن 

 ونهپالندا وړاندې کړي.  وابځمناسب د خپریدو په صورت کې ای ګنګوسو انمسو روایتونو 

نورو دوليت هل  يدو  ېچدا  مه واحض کړي؛چینالونه اړیکو  وکورنید هنادونو  وزی اکنټد ابید 

په اړه  س تونزمنو مس ئلو ود اړوندکوي او  يږ مهغڅرنګه رسه  اکنویش  وزی اکنټ ادارو او

اتو، په اړه د انمسو معلوم ۱۹-هغه ننګونې چې د کووید ۶۶ي.څرنګه او چاته راپور ورکړ 

و او د رٔآییې ورکونې چارواک اکنوټد  ګنګوسو او کرکجنو څرکندونو هل امهل راپورته کزیي ابید

پر برانمو د ابید  هګاو مهدارنروزنزیو برانمو کې شامل يش؛  مرکزونو اکر کوونکو لپاره په

 رامونهګکوم پرودي چې تررسه يش او  ورګټ رامونهګکوم پروچې  يشو ارګنټی مه  منتوبزی اغ

  .چې ابید ترې ډډه ويش دي مننونيکایز

انمس معلومات پدې ، کويتررسه  ېاکنټ ېچ ېک وادونویه مستبدو  همیاو ن  ومستبدهغو په 

 موخه خلکو ته وړاندې کیږي چې په ټاکنو کې خپهل برای خوندې کړې؛ چې دا اکر ښايی

خپلې منځنۍ ټاکنې  ونیس  ی مک  د ټاکنو شیدالګد بن د رٔآییې ورکوونکو سالمتیا زایمننه کړي.

 ېک هلیپه پا ېچ ړېتررسه ک ېک ویپه وروست  ېاش تیم  مارچ څخه وړاندې دویش د همال 

 ځکه چې د ګډون کچه د  ؛براییل شورسه په ګټلو  ویآٔ ر سلنو  ۵نوماند د  وندګد وامکن 

چې رسه دلې  ۶۷او د خمالفینو د ارعاب هل امهل راټیټه وه. ېریو خپریدو هل  د ۱۹-دیکوو

حکومت ته اجازه کسانو لوړ مشری اخته روس ییې کې د او په لهس تان خپلې ټاکنې ځنډويل 

دې لپاره وې چې په واک هڅې، د حکومتونو ایدو ټاکنو تررسه کولو لپاره د د د انروغۍ په لومړیو کې  ي؛ړ کهل پراختیا څخه سرتګې پټې  ۍد انروغ ېنه ورکوي چ

 ښودلو رسه خپل واک پیاوړی کړي. کې ښکیل س یاس توال د حبران په عادي 

آ زماییل ترڅو په خپلو پاڼو کې  تیظرف د ایدو رسنیو د فلیټ فارمونو  خپریدل، ومعلومات وانمسد  هړ په ا۱۹-دیاو د کووکې زایتوایل اس تفاده  په ویرسن  وزی ولنټ مهدا راز د

 ته اس تول شوي ونوکورخپلو هل امهل  ۍد انامن ونویاځد اکري هغوي د  کوونکی رولټکن  ګېپانځ ن ی د م پورې اړه نه لري. ۱۹-کوویدد د هغو حمتوایتو بیا کتنه وکړي چې 

ته په کتو ټیټې کچې وړتیا د  ۶۸.ېوک هیتک  ېابند تودونوی م  مک اغزیه څارنې کیت ی ورګد التر ډیره بریده  ېکوم چ ویش شلی و  ځترمن واکځاکري  يد جماز  اکر ااو د

ه څه مه کمترکز کوي.  ۱۹-تر ډیره بریده پر کووید کرکجنو څرګندونو پر ځایاو  ېالسوهن کې اکنوټپه  ، د رٔآییې ورکوونکو خمنیوي،کنرتول کوونيک رسه، د مینځپانګې

 اکنوټد رسه  اعالن کړه. دلېپه توګه پاندمی  د یوې  ۱۹-، کووید۱۱اکل د مارچ په  ۲۰۲۰مان د دلې چې د روغتیا نړیوال ساز یوځنډ ډیرې ټاکين وروس ته هل هغه

 يش. ړلو دیاب تیدا ظرف نو  ېشو میتنظبیا  یټېدا ن اوس همال  ېچ کهځشوه.  هټیټرا ایت ړ ا ۍنیړ لپاره ب  ېارنڅ وګپانځ ن ی م  اړوند

لپاره  وړ او نورو لوبغا نیيش د چ یکوال ېچ يړ ک زیاندړو واضايف اقدامات ریمشد  وی ونکوڅیړ ( Stanford Internet Obervory) ادارې ارڅد  مینځپانګو یټرن ټد ان 

د د پیسو پر وړاندې  ېک زونویاندړو دېپکړي.  رامنځته پاڼهاکک یوه خپروي، د اصط غاتیتبل غلط انمس معلومات او  تهخماطبینو  وهبرنی ېهل الر ویرسن  وزی ولنټد  ېچ

ثبت شوې دي. چې دا اکر د پیسو  ېقانون هل خمد ثبت خدماتو  وید هبرن  التوایا همتحدامریاک د هغو رسنیو خلوا د س یايس اعالانتو پر خپرولو بندیز مه شامل دي چې 

د  ېچدا س پارښتنه مه کوي  ادارې ارڅد  مینځپانګو یټرن ټد ان رسنیو وړتیا حمدوده وي. دوليت  نید چاعالانتو خپرولو په برخه کې پر وړاندې د هبرنیو خماطبینو لپاره د 

ای د هغو د حسابونو حمتوایت نورو ته د لیدو نه وي کوم  يشوتړل  هحسابوند هغو منتقدینو  وڅتر مکه يش وړتیا حسابونه د  ویرسن  دوليت ای کوټیپلوماډی تصدیق شویو 

کوم د هغو هیوادونو پر دوليت رسنیو او د دولت اس تازو پر حسابونو مه بندیز ولګوي "ختنیيک بسرتونه  ېکوي چخپروي. ایده اداره س پارښتنه  ونونهګانتقادي غرب چې 

په اس تفادې رسه، د بیجنګ روایتونه نړۍ  خهڅ ۍهل آ زاد انید ب دوليت رسنیو ته اجازه ورکوي چې "او دا چې "چې خپلو حسابونو ته د خپلو وګړو الرسیس بندوي

غوړه کړې چې د مینځپانګو د فیس بوک پدې وروستیو کې یوه پالیسۍ ." وريګو  اتانتقاد ېخپلو اتباعو ته اجازه نه ورکوي چ ېچ ېحال ک ېپداسته رسوي؛ 

او پيل  کچه پراخ واهلړیپه ن دی. دا اقدامات ابيړ بند ک ښښپو  ویدخمه د رسن  اکنوټ 2020 امریاک د ېچدې ته سوق کوي  ۍرس ن ېلړ تپورې  دولتپر  هل الرېولو لیبل

   يش.

 ولیالب یب خربې اترې چې د  ځنی ترم هنادونو نکو وکو  تنظمی اکنوټ د

 یکوالدوي  ېچ کهځ ؛لري تیامه  جتربو خاوندان دې، ډیر

 ،ېک طویپه خستو شا ېچکوم  خهڅ االنویس  هل خپلو يش 

 .، یو څه زده کړيکوي تامیاو تنظ ړېکیپر  ېخست

 IFES’ Regional) د اروپا لپاره د آ یفیس س میه ایز پروګرام

Europe program وهی( د ټاکنو تنظمی کوونکو هنادونو لپاره 

خلوا د خپارو شویو  ویرسن  وزی ولنټد  چې ړېک هړجو هلډاکري 

و د خربولو پر وړاندې مبارزي کې چې معلومات وانمسننګونو او 

د هل امهل پراخ شوي دي، ختصص لري.  ۱۹-اوس همال د کووید

جوړیدو رسه په  ېلډاکري  یجماز ېد د ېک اکل په يم ۲۰۲۰

 ۵۰ ېدږ ن وادونویه  ۱۳د  ېابلاکن ک ځیدیبالک او لو  یځپه خت 

په دوران کې  ۱۹-د کووید اوشوي  ولټچاروايک رسه را ټاکنزی

و په اړه د ونګننګنګوسو د معلوماتو او  انمسود  هړ په ا اکنوټد 

خپلو ټاکنزیو د ډهل اکري حبث لپاره یو جمتع رامینځته کړي. دغه 

س یاالنو لپاره الزمې زمینې رامینځته کړی ترڅو د هغوی 

ظرفیت لوړ او د ټاکنو تررسه کوونکو هنادونو لپاره ښه روشونه 

 وړاندې کړي. 
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 اغزیې  ۱۹-د کووید سالمتیاپر هبری د ټاکنو وروس ته 

په اچونې  یېی آٔ د ر  ېریکه چ :هګپه تو بیلګېده. د  خطرانکه دورهیو لپاره معلوماتو د خپرولو غولوونکو مه د انمسو او موده مسدالسه وروس ته دغه  ځېور اکنوټ د

نو  ؛يړ احساس وکیدو خپل حق څخه د حمروم د  يګړ و  ېالمل يش چ ېد د ېچلند ادعاو هړانو ای وید درغل  ېکلیږد په ترڅ  د رٔآییې مشرینې او د پایلو ،مرکزونو

. د يړ ک روایتونه کوالی يش دا خطر ډیر يګړ انځپه تړاو  ۱۹-د کوویديش.  رډیاحامتل  وايلخیاتوتر د وروس ته  اکنوټد  ای منل مکزوري لویپا د خلکو خلوا ددلې رسه به 

په اړه څرګندونې، په نورو  اوړ پ يړ لوم اکنوټد  ېک نایجر هپانورغۍ د  هګتو يګړ انځپه  ،احامتلد خپرولو معلوماتو  انمسود  هړ په ا توايلایزویروس وروس ته د  اکنوټ

 ، درغيلتریوتنې ېمعلومات چ انمس، وشوه دونهایپورته  ېچ هګنڅ ، لکه ولډپه ورته ډیره وی.  رهیو اکر کوونکو  اکنوټورکوونکو او د  ییېآٔ د ر ټاکنو کې د ګډون لپاره 

 ېچ ېحال ک ېپداس لپاره قانوين ننګونې رامینځته کړي.کولو لغوه د  لوید پا ېک وادیه  ولټ ایحوزو  وزی اکنټځانګړو په  ای يړ کښاکره  قانوين ریغ ېلیيش پا یکوالګڼیې 

 .يشپورته  امونهګاړین مکولو لپاره راد هغو د  ترڅوهمم دي خورا  ندلژی پمعيل ندي؛ خو کچه  هیاوس همال په لو زاینونه دا 

د وروس ته  اکنوټد جوړولو په ترڅ کې پالن خپلو د هبری کې ونډه لري؛ ابید  کیوکرات ډمیپه  ېچ نیچاروايک او نور فعال اکنوټد بشمول  وونفارم یټپل  ویرسن  وزی ولنټد 

بیان شول؛ د ټاکنو تنظمی کوونيک هنادونه  ېبرخه کپه  'اتویاو معل تنظمی  اکنوټد وړاندې ' ېچ هګنڅ لکه انمسو معلوماتو او ګنګوسو د خپریدو احامتل په پام کې ونیيس. 

لپاره د  ويید خمن  خهڅ ېهل تش اړیکود پر وخت اړیکو پر پالنونو کې شامل کړي. د حبران او  کوړیا کویژی ټسرتااابید د ټاکنو وروس ته دورې لپاره مقررات په خپلو د 

تنظمی کوونکې ادارې په غاړه  اکنوټدخمه د خلکو ته د پیام رسولو مس ئولیت چې  ېچ وختهغه  هګتو يګړ انځپه ډیر امهیت لري؛  ونهړپالن جواړیکو رامنځته کولو 

د ټاکنو انروغۍ په اړه د انمسو معلوماتو او ګنګوسو پیښې چې  ۱۹-د کووید، رسه کتوته په  طوی. ميل شايیږ ک س پارل سازمان ته  ای ېادار ېوروس ته بل اکنوټد وه، 

 اکنوټد  دیمه اب ارونهیاو مع  ېوونښالر  مټس  ی س  ايتیمعل  ویرسن  وزی ولنټد وروس ته قانوين ننګونو ای اتوترخیوايل ته ملن وهی ابید د روزنزیو برانمو په پالن کې شاملې يش. 

 .يسیون  ېپه پام ک څېه ېوروس ته مداخل

  اغزیې ۱۹-پر سالمتیا د کووید سۍوکرامید ډ

د  او ندي د آ یفیس د لیکنو په مجموعېتر عنوان ال ۷۱د ټاکنو تررسه کولو ای خنډولو په ترڅ کې قانوين مالحظاتاغزیې  یرډی۱۹-دویکو پر سالمتیا د  ۍوکراسمید د

-ه سالمتیا د کوویددمیوکراسۍ پد  ېچ ېحال ک ېپداسکې په تفصیل رسه بیان شوي دي. لیکنه  'خپلواکو او ځوابویونکو هنادونو ساتنه' په اړه د آ یفیس په راتلونکې

 ېچمترکز کوو  وايلګرنڅپه  کولویش د جريم کولو او ګنګوسو په او  ومعلوماتد انمسو  هړ په ا ۱۹-یددلته د کوو ږمو ،کې شونې نديلیکنه ې پدتفصیل  اغزیو پراخ ۱۹

 . يړ وک هزی اغ ۍوکراسډمیممکن په 

ټاکنزیو مبارزو او د  پر ېکوم چ ؛يړ ک تصویب نیقوان بیړيناو درځیه  خست ړل ویتر انمه  ويیخمن څخه د  ګنګوسواو  ومعلوماتد انمسو  هړ په ا ۱۹-یدکوود حکومتونو 

چې په جمازي نړۍ  نیقواندرځیه خست  شوې؛ ېحمدودهل امهل  لویدالروغتیايی د مرشوع حضوري غونډې  ېچ ېحال ک ېپداس ۷۲پر سالمتیا اغزیې کوي. ۍوکراسمید

د ځواب ورکونې د تضمنی لپاره ۍ حق څخه خمنیوی کوي؛ د دوليت روایتونو تر پوښتنې راوړلو او د ړونټیا او آ زاد انید ب )آ نالین چاپریایل( کې د راټولیدو او 

 .مننويایمه ز څېه ویلپاره د رسن موادو خپرولو ای انتقادي  وزی نڅیړ مهدا راز اید قواننی د  .حمدودوي ایت ړو ېولنټاو مدين  ونیس  ی اپوز

 19 -دید کووهغه کسان چې  ییېپر مټ  ېچ ؛ړیپورته ک امګمعمويل  ریغپه اړه یو ګڼلو  جرمد  "افواهونو"فرمان رسه د یو په د ولسمرش  ایویبول  :هګپه تو بیلګ د 

 ړحکومت ته واک ورک پارملان ريګد هن ۷۳، زسا ورکول کیږي.ړېک تهځ ن ی اعامتدي" رام  یې"ب  ای يړ "غلط معلومات" ورک هړ اقداماتو په ا حکومت د ېاندړو رپانروغۍ 

 ېچتررسه کړل اقدامات  ریمش وی يدو بیړين وضعیت د ختولو لپاره رٔآیه ورکړه؛ د  ېک يیامیمه پارملان د جون په ن هڅکه بیړین وضعیت اعالن کړي.  ېپه مارچ ک ېچ

په  ۱۹-مهدا راز دولت د هغه کس لپاره د پنځو لکونو بند احامتيل زسا و ټالکه کوم چې د کووید ۴۷ته اضايف واک ورکوي.(  OrbanViktor)اورابن  کتوری ولسمرش و 

 لکونو وځتر پن ویته هل در تورن معلوماتو خپرولو  ود غلطهل خمې ییې  ېشو چ بیقانون تصو  وی ېک هیپه روس   ۷۵اړه د انمسو معلوماتو د خپرولو لپاره تورن وګڼل يش.

چوپولو لپاره پيل د  ینوخمالف خپلو د دا قواننی په خپهل غوښه حکومتونه  ېچ کهځ يزی پران ېدروازلپاره  ېستنی اخ  هګټ هړد انو نیانو ق ولډدا  ۷۶زسا ورکول کیږي.بند د 

و، ګنګوسو او معلوماتوړاندې قانون جوړونکو په نړیواهل کچه د انمسو  خهڅانروغۍ  ۱۹-دیکووهغه لیدلوري په تعقیب رامنځته کیږي کوم چې د د  نیکوي. دا قوان

  ۷۷کرکجنو څرګندونو د جرم ګڼلو لپاره پداسې شلک اکروي چې د بیان آ زادۍ ته زاین رسوي.

 ېچ وادونهی. هغه ه يړ راپورته يش او مقاومت وک ېاندړو پر پوڅ قانوين  ېد د دیاب نیفعال والړین -مناسب او اغزیمن وي که  - اوخربایالن ، سازمانونه ېولنټد مدين 

ابور  ېچ ېپور ېتر د خهڅ ېتنښ کولو هل غو  هید قدرت توج پورته  خهڅد قانون  -واکروي  ېونڅکولو لپاره خمتلف هاکر  ېدي ممکن د د ېک هټاقدام کولو په ل  تهد ور

ځکه يش؛ س تایل و  دیاب هګزی اند هغو  ،صویبويرسه ت تین  هښقانون په  ېلپاره چ نوی فعال د هغو روا دي. او  یېته په کتو رسه مناس ب  طویشا ېنړ ک ولډدا  ېچ يړ وک
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مثالونه او د  ېيش پرتل ینيک کوالومچتو کو  ومرس ت يکینيک او د ختن وکو  لیمتو نو  وي نهړی ش تون لري. که ا ېرسونيک الر نایزلږ هدف ترالسه کولو لپاره  ېد د ېچ

 .يړ ک کیلپاره غوره معلونه ش  نالروړ نورو ک

 ګېپانځ ن ی مه د م  هڅمه دي. که  ړکوي د پام و تهځ ن ی رام  کې الروګبدلون ت ګېپانځ ن ی د م  ېک وابځپه  19 -ویدد کو رس نې  زیولنټ ېچ ېلیبدلونونو پا ځلد دومه 

، هګولري. د مثال په تو ېزیاغ ېممکن خورا لر ېچ ړېمعريف ک ۍسی پال  ېنو بیترک  نديګړ رسه د  19-دید کوو رګم ؛ېو ېشو قیدخمه تطب  ۍد انروغ ېالرګبدلون ت

حص   اید روغت  ونونهیالر  ولډدا  ېچ کهځدا  ي؛ړ احتجاج وکپر ضد  پایت کیدود کور دننه  ېچ هلکو تنهښ غو  ییېهل خلکو  ېچ ړېحمدود ک ای هګپانځ ن ی هغه م  س بوکې ف 

اتبع  الروګکولو ت میتنظ ګېپانځ ن ی د م  دیاب زیبند ونونویخلوا په الر  تد حکوم - ارونهی، نو دا مع يش ولځهل پامه ونه غور ېریکه چ ۷۸دي. ېرسه په خمالفت ک وونوښالر 

 .ولري ېحق احامتيل س تونز راټولیدوممکن د  -وي 

  وړاندیزونه

د  فضا معلومايت یوې ابوري د دیابییې ښکیل اړخونه کې سۍ اوکر میډ پهچې  مترکز کوي کومبدلونونو  وګړ انځهغو  پر په اړه ۱۹-د کوویدوړاندیزونه کې  لیکنه ېپد

په ټاکنو  ئړ همرابين وک :لپاره زونویاندړومبارزې په اړه د د اندې وړګنګوسو پر د خپرو او  ومعلومات ، انمسوندونوګ ر جنو څ. د کرک يسیون  ېکولو لپاره په پام کپیاوړې 

 آ یفیسد تر انمه الندې  ۸۰ټولنزیې رس نۍ، انمس اطالعات او د ټاکنو سالمتیااو  ۷۹لپاره تګالرې هنادونوکوونکو  د ټاکنو تنظمی مبارزه:کې د کرکجنو ویناوو پر وړاندې 

 ېهمال ک دږپه اوګنګوسو پر وړاندې د ټولنې مقاومت د رامنځته کولو لپاره پراخو ، انمسو اطالعاتو او رسه دلې چې د کرکجنو څرګندونو .ئړ مراجعه وکته  لیکنو

ه ولنټپه  اوزدکړې لکه مدين هغه اقدامات بریه پردې رسه  .مترکز کوي ېابند ویدمک پر را ونوګنن ودیشد ور ډی بیړنیو اود  لیکنهدا  خو؛ لیدل کیږي ایت ړ پراخو اقداماتو ته ا

 دوام ومويم.  ېک طویشا ېپه داس دیاب څېکولو ه تهځ ن ی رام  ووايلید کې 

  زونهیاندړو ته هنادونوونکو کو  تنظمی اکنوټد 

پر ډهل ایزو رسنیو خپریدو معلوماتو د  د انفرادي روایتونو پر ځای د دا لړ ،ته په کتو رسهکچې احامتيل  د انمسو معلوماتو دیابهنادونه  کوونيک تنظمید ټاکنو . ۱

 ایروغت خلکو د چې  يړ وک ارګنټی پر هغو اقداموتو په پراخه کچه  دیاب يدو  .يړ مترکز وک ېابند ویژی سرتاتافعالو  ارتباطاتو پهد اغزیمنې مبارزې لپاره وړاندې د 

 د تیلیفوين کرښو رامنځته کولپه مسیه کې د څیړنو لپاره په تریه بیا په ټولنزیو رسنیو کې  يش په دا ډول اقداماتوکیدای  .کیږي س تلی اخ  لپارهساتلو د پیاوړې کولو 

 يش.خپاره او  میتنظ ولډپه مس  دیاباقدامات  ولډدا  شامل وي.

ورکوونکو  ییېد را هړ په ااټلک شویو اقداماتو د  ېکپړاونو  ولوټپه  اکنوټد  ېهل الر نونوی مکپا ېروزند  ورکوونکو ییېد راتنظمی کوونيک هنادونه ابید  اکنوټد . ۲

په  اکنوټد هغه اقدامات په کې شامل وي چې او چې په ټولنه کې مک ګډون لري  يسیون  ېالند ښښتر پو هغه ډلې  دیاب نونهی مکپا ولډ. دا يړ ک ړلو یپوهاو

د ورکولو  ییېاو د راروشونه  هښ د سالمتیا لپاره يورکولو پرهمال د دو  ییې، د رابدلونونه ېک نوی قوان  وندهړ اکړي او په ترالسه  ډاډڅخه  ایوغت ر خلکو د  ېکترڅ 

 الرو موجودیت تضمنی کړي.  ولیبد

ته اړ  دېاو مهدا شان زاین رسوونيک روایتونه په چټکۍ رسه خپرې يش؛ ځکه نو د ټاکنو چاروايک  کرکجنې څرګندونېګنګوسې، ، معلومات کیدای يش انمس .۳

د حبران  ،دخمه الکوټتر همال ویش  اید ب  اکنوټد  حیت دیابتنظمی کوونيک هنادونه  اکنوټد  وړاندې کړې. دلې کبهلدي ترڅو په دې اړه چټک او مس ځوابونه 

ته د پیغام رسولو د پیاوړتیا لپاره هل نورو سازمانونو او د ګواښ رسه مخ ټولنې يش او  انهښرو دیابد اړیکو الینونه . يړ مترکز وک ېابند ولوړجو پالنپر  ارتباطاتو

 جوړې يش.  ۍژیسرتاتابوري افرادو رسه د مهغزۍ رامنځته کولو ا

 نلونوی چ اړیکو د نورو مؤسساتو رسه او ابوري حکوميت ادارو او  وندهړ نورو اد وګړو لپاره چارواکو او  ایروغت  ېيش د عام یکوالتنظمی کوونيک هنادونه  اکنوټد  .۴

 هل الرې د حمتوا بیا خپرولو رسه ټینګې يش.  (ۍرس ن ېزیولنټاو  ی ، چاپ وډی، راونیز یتلو د )کیدای يش داسې اړیيک په بیالبیلو رسنیو . يسیون  ېپه پام ک
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 زونهیاندړو تهسازمانونو  ېولنټد مدين 

 ېچ هګنر څلکه  .يړ ک رډی خپل څارنزی فعالیتونهنې او د خلکو ګډون د زایتلو لپاره، حساب ورکو ړونتیا، د  ېک طویشا ېداسپابید  هنادونه ېولنټد مدين . ۵

ګنګوسو او کرکجنو ، ومعلومات انمسو، ضی، تبع ېستنی اخ  هګټ هړانوڅخه د  نوی سازمانونه د حکوميت رسچ  ېولنټ، د مدين يیږ همم ک  ېتر بل ځور نونهی مکپا نیآ نال

 په غاړه لري. رول  وړد پام  ېک ولوړلوپه د عامه پوهاوي  هړ په ا ونوړ رسغاو و څرګندون

 ېک ې. پديړ روزنه ورکپه ښه او پوره توګه  هړ په ا وګټ ووايلی زیولنټاو خلکو ته د زمغ او  يړ رسه مبارزه وکدک پیامونو  ېد کرک دیسازمانونه اب ېولنټد مدين  .۶

 شامل دي. رامونهګپرو ایزموخهډلو د مالمتولو د ختدو لپاره کیو  هږ او د ل وايلخیاتوتر  ېاندړو پر وښځد  هګتو يګړ انځپه  ته د رس یدو وايلخیاتوتر په ټاکنو کې 

  وړاندیزونه تهس یایس ګوندونو او نوماندانو 

د پاک  خهڅ څرګندونود تبعیض او کرکجنو ، او د چلند هل اصولو رسه مس مقرراتو ،نوی قوان  ویزی  همید س   ایډول خپلواک  په دیاو نوماندان اب وندونهګ ايسیس  . ۷

 .ته ژمن ويتررسه کولو ته  ونی مکپاټاکنزیو 

او په  يړ معل وک تنې تررسه او د هغې مطابقدادغوښ لپاره  افشا کولو تونوګښ  مايل ل  ونونی مکپاټاکنزیو او د تبلیغاتو  ايسید س   دیاو نوماندان اب وندونهګ ايسیس   .۸

 .يړ رسه مس معل وک ارونوید ورته مع  وڅتر ابسې  ړادې ته  االنیس   خپل ېک وندونوګ ايسینورو س  

 ییېراونډه واخيل او  هګپه فعاهل توکې  کولوپه مقابل کې د خلکو سالمتیا لپاره د پیام رسولو سیس ټم په رامنځته  ۱۹-د کووید دیاو نوماندان اب وندونهګ ايسیس   .۹

 په اړه هل هغوي رسه معلومات شیک کړي. بدلونونه د  ېپه پروسه ک ېورکون ییېاو د را يړ ورکوونکو ته معلومات مچتو ک

 زونهیاندړو تهنکو ومچتو کو  ومرس ت يکیاو ختن  نوایمرستندو والوړین

، ومعلومات وانمسد  ېچ يسیخمه ون  دویاو مقرراتو د پيل ک  وونیان و قهغو د  لوري څخه په اس تفاده رسهدیل  زید پرتل دیاب نیفعال والد اړتیا په صورت کې نړی. ۱۰

هغو د  ې. په ورته وخت کيړورا فشار کیپلومات ډی  ؛ويښواګ ولډ میمس تق ریپه غ ۍآ زادي او رس ن انید ب رسه جرم ګڼلو  ګنګوسو او کرکجنو څرګندونو په

  کوي. ړیاویپ  ونګډ ياو د دو  ه کويساتډلو شوي کړای  هښو ګد  ېچکوم  ئړ وک ړمالت وڅاو مقرراتو د اصالح لپاره د ه نوی قوان 

 ټولنزیو رسنیو ته وړاندیزونه

 وي،نقض ارونویمع  ېولنټد  ېچپه اړه راپور ورکول، کوم  څرګندونوکرکجنو او السوهنې د  ېک اکنوټپه  ېچ تضمنی وکړي دیابپلیټ فارمونه  رسنیو وزی ولنټد . ۱۱

اکرکوونکو د او زایتوايل انروغۍ د  ۱۹-ویدکو د  دا چې هګتو يګړ انځپه لري؛  توبړی لومد هغوي لپاره  اتو تررسه کول،اقدام واغزیمند  ېاندړو پردا راز کړنو او د 

 و د کنټرول هڅې ګډوډې شوې. ګپانځ ن ی د م  هل امهلمسلو  ووندړ ا ېپور ېامرنګد 

او  ارونویمع  وپه خپل ونهفیډبکخمتلف په اړه  ونقضولهل امهل د  څرګندونواو د کرکجنو  کنزیو السوهنو د څرنګوایلد ټا هګپه دوامداره تو دیابرس نۍ  ېزیولنټ. ۱۲

 فیډبک.  هړ ساتلو په اسالمتیا د  ېوروس ته دور اکنوټد  هګتو يګړ انځپه  .شامل کړی ېک ودونوښالر 

په  هړ په ا ایروغت  ېد عاماو  اکنوټد  یو ځای اکر وکړئ ترځوچارواکو رسه  ایروغت  ېاو عامهنادونو نکو وکو  میتنظ اکنوټد  دیابپلیټ فارمونه  و رسنیوزی ولنټد . ۱۳

 انمس ېچ کومشامل وي لپاره کړندۍ هڅې  ړمالتد  لوډاو  شخاصوا هغواو  ولوقیتصدد د رمس  حسابونو ابید  پدې کېکړي. پراخه کچه معترب معلومات خپاره 

 افشا کوي. ندويګ ر څ انوړهمعلومات او 
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use.html-internet-https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus 

: رسچینه(. ۳مارچ  ۲۰۲۰)  .Sullivan, M:لیکوال. ويانورین  یلو ولوټتر  ېک خیپه اتر ېنڅیړ  ېوالړید ن ښايی روسیکوروان و . ۶

-disney-and-celebrities-outbreak-coronavirus-the-during-googling-americans-are-https://www.fastcompany.com/90477301/what

world 

: رسچینه(. ۱۷مارچ  ۲۰۲۰) .Guaglione, S: لیکوالمیدای پوست. ډیروایل راغیل دی. سلنه  ۶۰ د ګڼګونې د کروان ویروس هل امهل په چاپی  سایټونو کې. ۷

co.html-amid-sites-publishers-to-60-increases-https://www.mediapost.com/publications/article/348611/traffic  

https://www.who.int/docs/default- :رسچینه. د روغتیا نړیوال سازمان(. ۲فربوری  ۲۰۲۰) وضعیت په اړه د خربیز راپورد کروان . ۸

v3.pdf-ncov-13-sitrep -reports/20200202-ionsource/coronaviruse/situat  

  /http://www.electionguide.org/digest/post/17591: رسچینه(. ۲۰۲۰. آ یفیس. )هل وجې د ټاکنو ځنډول ۱۹-کوویدد . ۹

اپریل  ۲۰۲۰وال سرتیت ژورانل. ) .Jeong, A. Martin, T: لیکوونکی. څرنګه ټاکنې تررسه کړو: تررسه کولتست په سویيل کورای کې د کروان ویروس . ۱۰

 ۱۰: بیاکتنه  election-an-hold-to-how-run-test-coronavirus-koreas-https://www.wsj.com/articles/south-11586948227: رسچینه(. ۱۵

 //:https :رسچینه. د ټاکنو مکیس یون وساکنسیس د (.۶اپریل  ۲۰۲۰. )۱۹-کووید -ومې نیټې ټاکنو په اړه پرې پوه شو غوره ش یان چې موږ ابید د اپریل او 

elections.wi.gov/node/6818 

https://observer.com/2020/05/news-: رسچینه(. ۲۰می  ۲۰۲۰) .Katz, B: لیکوال. کتنه. هل امهل د خربي رسنیو بندیدل او تعطیل ۱۹-د کووید. ۱۱

19/-covid-closures-furloughs-layoffs-publisher-newspaper-magazine-digital-media  

: رسچینه(. ۷می  ۲۰۲۰) .Ohlheiser, A: لیکوال. د ام ای يت ټکنالوژۍ. پورته کوی ګټهانوړه څرنګه په اړه هل یوټیوب څخه  ۱۹-کوونيک د کووید. توطئه ۱۲

theories/-conspiracy-covid-eview.com/2020/05/07/1001252/youtubehttps://www.technologyr  

: رسچینه(. ۷می  ۲۰۲۰) .Pazzanese, C: لیکوال. جمهل هارواردکول. د مبارزه د انمسو معلوماتو ورکولو پر وړاندی . ۱۳

falsehoods/-19-vidco-create-spread-to-used-media-https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/05/social 

:   رسچینه(. ۱۱می  ۲۰۲۰) .Roth, Y. & Pickles, N: لیکوونيکر. د تریوتونکو معلوماتو ورکولو پر وړاندي موږ د روښونو اتزه کول. ټویټ. ۱۴

information.html-misleading-to-approach-our-en_us/topics/product/2020/updating/https://blog.twitter.com  د عامه پوهاوي لپاره

: رسچینه .Rosen, G: لیکوال. فیس بوک. په اړه د انمسو معلوماتو حمدودل ۱۹-کووید زموږ د کړنو په اړه د اتزه معلوماتو وړاندي او د

https://www.ifes.org/covid-19
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0031/193747/covid-19-news-consumption-week-one-findings.pdf
https://www.mediapost.com/publications/article/348611/traffic-increases-60-to-publishers-sites-amid-co.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-%20sitrep-13-ncov-v3.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-%20sitrep-13-ncov-v3.pdf
http://www.electionguide.org/digest/post/17591/
https://observer.com/2020/05/news-media-digital-magazine-newspaper-publisher-layoffs-furloughs-closures-covid-19/
https://observer.com/2020/05/news-media-digital-magazine-newspaper-publisher-layoffs-furloughs-closures-covid-19/
https://www.technologyreview.com/2020/05/07/1001252/youtube-covid-conspiracy-theories/
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;update/-misinfo-19-https://about.fb.com/news/2020/04/covid  می  ۲۰۲۰یوب. )په اړه د انمسو روغتیايی معلوماتو ورکولو تګالره. یوټ ۱۹-کوویدد

  //:answer/9891785?hl=ensupport.google.com/youtube/https: رسچینه(. ۲۰

 /https://twitter.com: رسچینه. جبې ۶:۱۴د سهار  ۱۶ اپریل ۲۰۲۰ییټ. و سومايل د ټاکنو ميل خپلواک مکیس یون. ټ. ۱۵

NIECsomalia/status/1250729160894492674  

۱۶ .Guddiga doorashooyinka oo la filayo inay dib-u-dhac doorasho ku dhawaaqaan.لیکوال :Mataan, A.C.  (۲۰۲۰  ۱۶اپریل  .)

 dhawaaqaan/-ku-doorasho-dhac-u-dib-inay-filayo-la-oo-doorashooyinka-https://www.caasimada.net/guddiga: رسچینه

۱۷ .Central Electoral National Independante, Repubique du Niger( .۲۰۲۰  ۲۲مارچ.)  مطبوعايت . شول المل ې اعالمییېجعلد اقدامات انوړه

 CENI.pdf-LA-DE-content/uploads/2020/03/ DEMENTI-http://www.ceniniger.org/wp: رسچینه(. ۲۲مارچ  ۲۰۲۰. )خپرپاڼه

:  رسچینه(. ۵اپریل  ۲۰۲۰) .Macguire, E: لیکوالاجلزیره. د خپریدو په ترڅ کې مه د پراختیا په حال کې ده. ۱۹-پر وړاندي کرکه د کوویدد آ س یااینو . ۱۸

200405063015286.html-pandemic-19-covid-online-spread-continues-hate-asian-https://www.aljazeera.com/news/2020/04/anti 

ه س تزیې ګوښه کرای شوي دي؛ د هغوي ډیری مشری د بیګان پداسې حال کې چې چنی د کروان ویروس دومه موج رسه مبارزه کوی، په گوانگژو کې آ فریقااین. ۱۹

 //:https: رسچینه(. ۱۲اپریل  ۲۰۲۰) .Marsh, J. Deng, S. & Gan, N: لیکوالانان ان.  يس .جګړې په ترڅ کې بیې کوره شوي دي

intl/index.html-hnk-coronavirus-china-guangzhou-www.cnn.com/2020/04/10/china/africans  

 .Perrigo, B :لیکوال. ورځپاڼه اتمیزد . د س پنی پوس تو برتري غوښ تونيک ډلې د کروان ویروس او د پیغام رسونې د یوې برانمې په مرس ته، خلک ګامري. ۲۰

  groups/-supremacist-white-theories-conspiracy-https://time.com/5817665/coronavirus: رسچینه(. ۸اپریل  ۲۰۲۰)

/:www.who. /https: رسچینه. د روغتیا نړیوال سازمان(. ۲۰۰۵)اتوترخیوایل او مصیبتونه . ۲۱

int/violence_injury_prevention/publications/violence/violence_disasters.pdf 

.equality/gender-gender-and-19-europa.eu/covidhttps://eige-: رسچینهسازمان. د جنسیيت برابرۍ لپاره د اروپا . د جنسیت په تړاو اتوترخیوایل. ۲۲

violence-based  

:  رسچینه(. ۱۹سپتامرب  ۲۰۱۹آ یفیس. )په ټاکنو کې د ښځو پر وړاندي آ نالین اتوترخیوایل: د ټولنزیو رسنیو د څیړنې لپاره وس یهل. . ۲۳

https://www.ifes.org/sites/default/files/violence_against_women_in_elections_online_a_ social_media_analysis_tool.pdf 

: رسچینه(. ۵سپتامرب  ۲۰۱۹) .Wadhwa, D: لیکوالوبالک. د انرینه وو د سواد کچه لوړه ده. د نړیوال ابنک  د ښځو په پرتهل. ۲۴

literate-are-women-men-https://blogs.worldbank.org/opendata/more 

  /gap/-genderhttps://www.gsma.com/r: رسچینهمارچ(.  ۲۰یج اس ام ای. )د جنسیيت تشې په اړه نه بدلیدونکی راپور. . ۲۵

(. ۱۷اپریل  ۲۰۲۰) .Ricard, J. Medeiros, J :لیکوالان. د انمسو اطالعاتو څیړنه. کې زیلابر  په۱۹-د س یايس وسلې په توګه د انمسو معلوماتو اکرول: کووید. ۲۶

in-bolsonaro-and-19-covid-weapon-political-a-as-misinformation-usingreview.hks.harvard.edu/article/https://misinfo-: رسچینه

brazil/  

می  Tadros, S. (۲۰۲۰: لیکوال داس تانونه.' غریب وا جعیبکړي دي او د قاهرې د تبلیغايت دس تگاه داسې نور  پیدادرملنې لپاره دارو  ۱۹-کوویدد  مرص'. ۲۷

cairos-tales-outlandish-other-19-covid-cure-found-has-https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/07/egypt-: رسچینه(. ۷

machine/-propaganda  

 ( .Ibid) پورتنۍ رسچینه . ۲۸

https://about.fb.com/news/2020/04/covid-19-misinfo-update/
http://www.cnn.com/2020/04/10/china/africans-guangzhou-china-coronavirus-hnk-intl/index.html
https://time.com/5817665/coronavirus-conspiracy-theories-white-supremacist-groups/
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: رسچینه(. ۲۸اپریل  ۲۰۲۰) .Sahoo, N: لیکوالد نړیوالې سولې لپاره د اکرنګې مرس ته.  د ټولنې د ویشلو زایتیدل. وډار ا اسالمد  ،ویروس: هند. ۲۹

81646-pub-polarization-societal-intensifying-and-islamophobia-infections-https://carnegieendowment.org/2020/04/28/ india  

:  رسچینه(. ۲۱اپریل  ۲۰۲۰) .Varadarajan, S: لیکوال. ورځپاڼه نیوایرک اتمیزد . په هند کې ځپنهو پراختیا تعصب  د. ۳۰

india.html-https://www.nytimes.com/2020/04/21/opinion/coronavirus  

: رسچینه(. ۱۱اپریل  ۲۰۲۰) .Admani, N: لیکوال. څیړنزی لیدلوری العاده شایطو کې د لږکیو حقونه.په فوق. ۳۱

circumstances/-extraordinary-under-minorities-of-rights-https://groundviews.org/2020/04/11/the  

: رسچینه(. ۲۱اپریل  ۲۰۲۰) .Swan, B. W: لیکوال. منعکس کیږي. س یايس ونهروایتد روسې، چنی او ایران د انمسو اطالعاتو :  راپوردوليت. ۳۲

193107-department-state-coronavirus-disinformation-iran-china-o.com/news/2020/04/21/russiahttps://www.politic  

: رسچینه(. ۲۲اپریل  ۲۰۲۰) .Zakem, V: لیکوال. ورځپاڼه نیوایرک اتمیزپه الر دي.هغو ته تیار وسئ.  تبلیغاتد واب په اړه . ۳۳

disinformation.html-https://www.nytimes.com/2020/04/22/opinion/coronavirus  

(. ۲۴مارچ  ۲۰۲۰)په ترڅ کې د جنجايل رٔآییې ورکونې څخه یو اوونۍ وروس ته انروغ شول.  ۱۹-د فرانسې د ټاکنو چاروايک د کووید '؟موږ ويل رٔآیه ورکړه'. ۳۴

  coronavirus/-official-election-efranc-https://www.rt.com/news/483914: رسچینهروس یه اتمیز. 

(. ۵مارچ  ۲۰۲۰) .Kim, Y. M :لیکوال .مرکز عدالت . د براننده شوې زړوره نوره ال السوهنه کې ټاکنو په روس ییې د څنګه چې ښ ییې شواهد نوي. ۳۵

has-interference-election-russias-how-shows-evidence-opinion/new-work/analysis-https://www.brennancenter.org/our- :رسچینه

; more-gotten  او پورتنۍ رسچینه (.Ibid ) 

: رسچینه(. ۷می  ۲۰۲۰) .Henley, J: لیکوال. ورځپاڼه گاردینمت ځای بدهل شوې ده. د  په اروپا کې د کروان ویروس په روس یهنړیوال راپور: . ۳۶

-coronavirus-becomes-russia-as-lockdown-ease-to-france-report-https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/global

hotspot  

(. ۱۳می  ۲۰۲۰) .Hodge, N: لیکوالان ان.  د روغتون د بیې ساري سوځیدو او د وایند د تشخیص رسه ژور شوی دی. يس حبراند پوتنی د کروان ویروس . ۳۷

  intl/index.html-patients-coronavirus-fire-https://www.cnn.com/2020/05/12/europe/russia: رسچینه

 .Barnes, J. E:لیکوالان. ورځپاڼه نیوایرک اتمیزو په خپریدو الس پورې کړی دی. اطالعاتد انمسو  روسې وا چنید کروان ویروس د خپریدو رسه یو ځای، . ۳۸

Rosenberg, M. & Wong, E.  (۲۰۲۰  ۱۰اپریل .)رسچینه: -coronavirus-russia-us/politics/chinas://www.nytimes.com/2020/03/28/http

.share-disinformation.html?smid=em انروغۍ د کې هیواد په حکومت روس ییې د پورې وروستیو دې تر چې ونیيس کې پام په مه حقیقت دا ابید څیړنه دا 

  .ښودلې ټیټه مشریه وژنو شمکنو د ډاکټرانو د ییې کې هیواد په او غورځویل پامه هل امهیت

(. ۲۶مارچ  ۲۰۲۰) .Tucker, P: ګرځولې. لیکوالد شاميل آ تالنتیک پامین )انتو( پر ضد معلیاتو د فشار یوه برخه  ویروسپه اروپا کې د کروان  روس یه. ۳۹

/ops-influence-nato-anti-part-lies-coronavirus-pushing-2020/03/russiahttps://www.defenseone.com/technology-: رسچینه

europe/164140/?oref=defense_one_breaking_nl  

 ( .Ibid) پورتنۍ رسچینه. ۴۰

 ( .Ibid) پورتنۍ رسچینه. ۴۱

  .لري ش تون اندیښ نې ورته اړه په پټولو مشریه ازموینو۱۹-کوویډ د څخه نړۍ هبرنۍ هل کې ډونباس په(. .Ibid) پورتنۍ رسچینه. ۴۲

(. بروس یل اتمیز. ۸می  ۲۰۲۰. )خست درځیه ډلې د کروان ویروس په اړه د جعيل خربونو د خپرولو لپاره د ټولنزیو ش بکو څخه اکر اخيل. راپور خربداری ورکوي. ۴۳

social-on-news-fake-pump-to-coronavirus-using-are-groups-https://www.brusselstimes.com/belgium/110431/extremist-: رسچینه

. warns/-report-media  شامل دي.  ملتفرانسوي ژبیې ښی ارخ خست درځی  وا شوالیهپدې کې د فرانسې د فالندر 

https://www.nytimes.com/2020/04/21/opinion/coronavirus-india.html
https://groundviews.org/2020/04/11/the-rights-of-minorities-under-extraordinary-circumstances/
https://www.politico.com/news/2020/04/21/russia-china-iran-disinformation-coronavirus-state-department-193107
https://www.nytimes.com/2020/04/22/opinion/coronavirus-disinformation.html
https://www.rt.com/news/483914-france-election-official-coronavirus/
https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/global-report-france-to-ease-lockdown-as-russia-becomes-coronavirus-hotspot
https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/global-report-france-to-ease-lockdown-as-russia-becomes-coronavirus-hotspot
https://www.cnn.com/2020/05/12/europe/russia-fire-coronavirus-patients-intl/index.html
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/russia-pushing-coronavirus-lies-part-anti-nato-influence-ops-europe/164140/?oref=defense_one_breaking_nl
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/russia-pushing-coronavirus-lies-part-anti-nato-influence-ops-europe/164140/?oref=defense_one_breaking_nl
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 (. .Ibid) پورتنۍ رسچینه. ۴۴

:  رسچینه(. ۲۵مارچ  ۲۰۲۰) .Allen-Ebrahimian, B: لیکوالاکزوس.  یس تې.د روسې انمسو اطالعاتو د کتاب څخه یو پاڼه راخ  چنی. ۴۵

240121c9ceb2.html-9065-47c1-2a9a -bc49b6f3-playbook-disinformation-russia-china-https://www.axios.com/coronavirus  

 ,Blanchard, B. & Heinrich: لیکوالان. ورځپاڼه رویرتزد چنی دولت وایند وايی چې ښايی د امریکې ځواک د کروان ویروس چنی ته را دننه کړای وي. . ۴۶

M. (۲۰۲۰  ۱۲مارچ .)رسچینه :-tgovernmen-ministry/china-china-coronavirus-health-https://www.reuters.com/article/us

idUSKBN20Z2HJ-china-to-virus-brought-have-might-army-s-u-says-spokesman  

 (. .Ibid) پورتنۍ رسچینه. ۴۷

 (. .Ibid) پورتنۍ رسچینه. ۴۸

:  رسچینه(. ۱۱می  ۲۰۲۰) .Cook, S: لیکوال. ورځپاڼه یپلوماتد چنی دولت د انمسو اطالعاتو نوي عرص ته ښه راغالست. ډ. ۴۹

disinformation/-government-chinese-of-era-new-the-to-https://thediplomat.com/2020/05/welcome  

 ,Nichols: لیکوال. ورځپاڼه رویرتز .کړه څرګنده خواشیين ابندې نش تونرهربۍ  نړیوالې د کې مبارزه وړاندې پر ویروس کوروان د مرشسازمان  ملتونو ملګرو د. ۵۰

M. (۲۰۲۰  ۳۰اپریل .)رسچینه :-global-of-lack-laments-chief-n-guterres/u-coronavirus-health-https://www.reuters.com/article/us
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https://foreignpolicy.com/2020/03/31/china-isnt-helping-italy-its-waging-information-warfare/
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& Stamos, A. (۲۰۲۰ ۲۷ اپریل .)19-: رسچینه-covid-propaganda-https://www.washingtonpost.com/ opinions/2020/04/27/chinese

act/-must-media-social-us-grows  

: رسچینه. د خرب خونه فیس بوکپر فیس بوک کې د دولت تر کنرتول الندې رسنیو ابندي ټاپه لګول. د . ۷۰

media/-controlled-state-https://about.fb.com/news/2020/06/labeling  
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