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  :موخه
پداسوې حال خربو دغه ښووونیزه رسواله یو الرښوود دی  خپرونکود کرکې 

ندي سوووواتلی وي  یان د آزادۍ حق مو هم خو ګه کرکه کې چې د ب څن
دا رساله  .وخربې وپيژنو او په مؤثره توګه له دې رسه مبارزه وکړ  خپرونکې

ته کوي  په ګو غه ننګونې هم  له  خپرونکوچې د کرکې او څیړي ه خربو 
ډیموکراتیک ګډون ته خطر  الرې د برشووی حقونو په چوکاټ کې هر اړخیز

 والړه ده؛ دا اصول لکه د بیان اصولوپېښوي. دغه مقاله د برشي حقونو پر 
ناوړه د تاوتریخوايل او د  ، د تبعیض نشوووتوالیي، د انسوووانانو برابرۍازاد

نشتون، دا ټول هغه ارزښتونه دي چې په ګډه د یوې متنوعې  وګټه اخیست
د  ،په شووتون رسهپورتنیو ارزښووتونو  او د .ټولنې د غښووتلتیا لپاره اړین دي

  .ټولنې ټول وګړي له برشي حقونو څخه برخمن کیږي
  :جوړښت

شوې دهدغه  شل  د  ،لومړۍ برخه ،کړنالره په الندې ډول په دریو برخو وی
د برشوووي حقونو د  ،خربو پر تعریفونو باندې مشوووتمله ده خپرونکوکرکې 

د نفرت یا کرکه چې  څېړنه دا ډول خربو نړیوالو اسووونادو په چوکاټ کې د
او همدا ډول څه دی الفاظو یا خربو توپیر د بیان له آزادۍ رسه  خپرونکو
یان څوک دي  خپرونکود کرکه  بان څه دي چې  .خربو قر دې په دا هغه 

په دې فصوول کې ځینې اصووطالحات لکه  ،همدا راز .برخه کې څېړل کیږي
یان  ،اطالعات قصووودي غلط ،غلط غیر قصووودي اطالعات ،طالعات(ا) ز

  .او جعيل خربونه تعریفیږي ،رسوونکي اطالعات
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ستان کې د کرک ،دویمه برخه خربو  واچوونک هدهغه څه په اړه چې په افغان
ا ډول خربو لپاره په حقوقي د د ،په اړه یې وضاحت کیږياواروي الره  لپاره

خربو  خپرونکوپدې برخه کې د کرکه  .اډانه او وسوووایلو باندې بحی کیږي
ستډولونو باندې بحی کوو چې په هیواد کې د مهمو پر  مذهب  ،توکم ،جن

د  پر دې رسبیره، .تررسه کیږياو د معلولیت لرونکو اشووخاصووو پروړاندې 
خربو اصووويل عوامل په ګوته کوي او د  خپرونکوکتاب دویمه برخه د کرکه 

 ،برابري ،هلته د بیان آزادي هغه چاپیریال د رامنځته کیدو په موخه چې
دولوت او د مودين ټولنو څو  موجود ويډیموکراټیوک ګوډون  او هر اړخیز

 .يشسازمانونو ته الزمې الرښوونې وړاندې 

ې رسوووالې دریمه برخه پر هغو بریالیو تګالرو باندې زرکز کوي چې د د د
خربو په مقابل کې ترې  خپرونکووکولی يش د کرکه بنسوووټونه مدين ټولنو 

په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي په  .په سووومه توګه ګټه پورته کړي
اډول خربو پر وړاندې د څارنې او نظارت او د دراز همدا ،اړه څيړنه کیږي

ې ترڅنګ د کرکه د د .په اړه یې د راپور ورکولو پر میکانیزم تحقیق شووووی
خربو د مخنیوي په برخه کې د عدالت غوښوووتنې د بهیر څخه  خپرونکو

 .یادونه شوې ده
 بانمخاط

چارواکي دولتي  ،د مدين ټولنو فعالین ،ې رسوووالې مخاطبان عام خلکدد 
  .او زده کړیاالن دي
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  رسیزه :برخه لومړۍ

  :خربې کوم ډول خربې دي خپرونکې کرکه
کارنده خربو  خپرونکوکه څه هم د کرکه  خو په دې  ،څه نوې نه ده ښووو

سووو   اډول خربو خپرېدل پهد دټولنیزو رسووونیو له الرې د وروسوووتیو کې 
له  کابو کولوخربو د  خپرونکوهیوادونه د کرکه  .ګواښ بدل شووووې پاره  ل

خربې له هغه ډول ناوړه  خپرونکېکرکه  .اقداماتو څخه کار اخيلقانوين 
د ۍ خربو څخووه عبووارت دي چې خلووک یووا ډلې پووه ګروپونو کې د هغو 

یو المل یې هم دادی چې دوی د  .کیږيغړیتوب له وجې د ځورونې ښکار 
یت  په توګه ،لرونکي ديخاص هو مذهب د بېلګې  که   ،عمر ،قوم ،توکم ،ل

دې کې هر  (Curtis, 2010. او جسوومي او رواين معلولیت له امله ،جنسوویت
شاملې دي کوم چې د ډلې هویت سټ ناوړه ذهنیتونه یا  ډول خربې  پر بن

کرکه  ،لکه د هویت پر بنسووټ تعصووبي ناوړه ګټه اخیسووتنې ،عمل هڅوي
 ,Simpson) .او افراطي سووویاو او مذهبي شوووعارونه ،خربې ېخپرونک
مه ! هغوی ته خدمت  ۱۱مسلامنان او د سپتمرب  ،د بېلګې په توګه .(2013

مه کوئ ۍمه کوئ ! هغو  مه هغوۍ او  ،رسه خربې  جازه  ته د راننوتلو ا
 ,Waldronدي ( منع یا ) یهودیان او سوووپي  (،Waldron, 2019)ورکوئ ! 

لري ،یووا (،2019 لېوودو اجووازه نووه  خ کیووټ تووه د دا فغووانووان دې مووار  .ا
(2019Bezhan,). خربوڅو منونې دي خپرونکو ېدا د کرک.  
خربې لکه څنګه یې چې له نوم ښوووکاري یوازې په خربو  خپرونکېکرکه  

په څېر غیر کالمي انځورونه عالیمو او نښو بلکې د  ،پورې محدودې نه دي
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د نووازیووانووو نښووووان  ،د بووېوولووګووې بووه توووګووه .هووم ورکووې شوووواموول دي 
وسووتیکا  یا د صوولیب  ،چې د یهودیانو ټرټنه یې تحریکوله، (Swastika)سووس

نښه چې په تاریخي پلوه د افریقایي امریکایانو د ډارولو او تهدیدولو لپاره 
شوي  .خربو په کتار کې هم راځي خپرونکودا ډول نښانونه د کرکه  ،کارول 

(Simpson, 2013.) 
د دا ډول قربانيانو ته رواين او فزیکي زیان رسووووي. خربې  لرونکینفرت 

کله چې دوی دې متوجه کیږي چې د ټولنې د نورو غړو  ،خربو قربانیان
شوي دی شوي یا ګوښه  شار رسه مخ د د ،لخوا رټل  سخت ف وی روان له 

  .کیږي
له چې  ځانګړې ډلې د  خپرونکېنفرت ک او کرکې ځورونې خربې د یوې 

دا هم شوووونې ده چې د جسووومې ځورونې حاالت رامنځته  ،وګرځيالمل 
د ملګرو  ،ې اغیزو په پام کې نیولو رسهد ددې ټکي ته په پام رسه او  .يش

 خپرونکومه نېټه د نفرت  ۱۸کال د جون په  ۲۰۲۰ملتونو نړیوال سازمان د 
خربو د مخنیوي او له منځه وړلو په موخه عميل پالنونه او سوو اتیجيانې 

که څه هم د ملګرو ملتونو نړیوال سوووازمان دا مني چې د . الر واچولېپر 
نه لري خپرونکونفرت  پاره یو هر اړخیز تعریف او مفهوم وجود   .خربو ل

خربې دا ډول تعریف  خپرونکېپه دې پالن کې کرکه  ،خو په دې حال کې
چې په  خربېله سووپکاوي ډکې کې چلند لیکلو یا  ،) په ویناو :شوووي دي

د یا  رنګجنسووت،  ،قومیت ،توکم ،مذهبنتیجه کې يې یوه ډله یا یو کس د 
 (.UN, 2020)( کیږي ورته سپکاوی ځورول کیږي یا نورو عواملو المله 
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مخ پر  ښووکارنده خربو  خپرونکوکوي چې د نفرت په ډاګه دا عميل پروګرام 
له دولتونو څخه غواړي چې  مخنیوي او اډول اعاملو د د دزیاتېدو ده او 

په داسووې حال کې  .له منځه وړلو لپاره سوویاسووتونه رامنځته او عميل کړي
په دې ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له  ښکارنده خربو  خپرونکود کرکه  ېچ

ېدو ده یات پ ،الرې مخ پر ز تاریخ   ،د مالمتولواوږدو کې  هدا ډول خربې د 
موخه اسوووتفاده  سوووپکاوي او د مقابل لورې او ډلې د بدنامولو په ،توهین

خربو څخه ګټه  خپرونکوخلک د زیاتو دالیلو له مخې د کرکه . شووووې دي
ټه ده هچې یو  ،اخيل یاو ګ په توګه .یې سووو ټاکنو پ ،د بېلګې  هالد   رم

خربو له  خپرونکوسیاو کسان او دهغوی پلویان امکان لري چې د نفرت 
 .الرې خپله حوزه غښتلې کړي

کرکه د کرونا نړیوالې وباء دا وښوووده چې مسووؤولین د ،پدې وروسووتیو کې
په  خپرونکو یا کمزورې کولو  کامولو  نا یا څو ډلو د  خه د یوې  خربو څ

خربې چې د  خپرونکېکرکه هغه  .موخه د یوې وسوویلې په توګه کار اخيل
 ،دا ښيې چې لږکي ،شوېکارول کرونا ویروس اړوند د نړۍ به ګوډ ګوډ کې 

مذهب ځانګړې توګه  یا قومي لږکي په  چه ي  کرکه  د داسوووېپه څومره ک
  .خربو ښکار شوي دي رسونکو او زیان خپرونکو

 ؟کرکه اچوونکي جرایم کوم دي
جنایی  "عبارت دی له ېې له تعریفونو څخه یو  ې خپرولود نفرت یا کرک

 ،جنسیت ،معلولیت ،دین ،توکمدوسیې چې په بشپړه توګه یا تر یو بریده د 
یا فرد د جنسووو ،توکم ،قومیت له تعصوووب څخه ییا د یو يش  تي هویت 

له خربو قربانیان  خپرونکود کرکه که څه هم (.FBI, 2009) ."رامینځته يش.
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 ،قوم ،توکم ،لکه مذهب ،دوی په یوه خاصووه ډله ځورول کیږي چې دې امله
کرکه د خو  ،ميل هویت او داسووې نورو پورې تړاو لري ،جنسوویت ،معلولیت
جرمونو  خپرونکوکرکه ځکه چې د  ،جرمونو قربانیان متفاوت دي خپرونکو

ي تبعیض د لیرې توکملکه د هر ډول  ،نړیوال چوکاټونه .اعامل ښووکاره دي
او وګړو پر وړاندې  توکمله دولتونو غواړي چې ) د  ،کولو نړیوال کنوانسیون

  .( د جرم په توګه اعالن کړيهر ډول ځوروونکي او آزاروونکي اعامل 
جرمونه په ميل قوانینو کرکه خپرونکي له هغه ځایه چې  ،به ټولیزه توګه

به قانون کې دا ډول اعاملو  ،کې د جنايي اعاملو په توګه پيژندل شوي دي
او په رسووومي کانالونو باید دا ډول جرایم تعقیب او  ته جزا وړاندې کیږي

یه چې  .وڅېړل يش ځا له آزاد خپرونکېکرکه له هغه  یان   ،ۍخربې د ب
فردي مصؤنیت  برابرۍ او ،او همدا راز د عزت ،یا لږکیو ،فردي او ګروپي ډلو

که ې تنظیم یوه د دپه حقوقي چوکاټ کې  ،لري بحثونو رسه پيچلې اړی
خو په هغه ډول چې الندې برخه  .(UNESCO,2015 .ننګوونکې موضوع ده

 خپرونکېنفرت  ،ډېری چوکاټونه او نړیوال حقوقی اسناد ،کې څېړل کیږي
  .کړي ديمنع خربې د برشي حقونو ماتوونکې بويل او دا یې 

سنادو کې د کرکه  :حقوقي چوکاټ رشي حقونو په ا  خپرونکود ب
 خربو ممنوعیت 

 ۍد انسان بنسټیز حقونه او دهغو  ،د برشي حقونو نړیوال مختلف اسناد
خربې او هغه خربې  خپرونکېکرکه  ،او تبعیض آزادي په رسووومیت پيژين

دا اسوووناد دولتونه دې ته هڅوي چې دا  .ړي ديکمنع  ،چې کرکه هڅوي
ښتيل کړي سؤولیتونه او قوانین ال غ رشي حقونو نړیواله  .حقونه او م د ب
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1(،UDHR)اعالمیه   ،ي تبعیض د رفعه کولو لپاره نړیوال کنوانسیونتوکم، د 
(ICERD،)2 د ښوووځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض لیرې کول کنوانسووویون  ،
(CEDAW،)3 یت لرونکو وګړو د حقونو کنوانسووویون  ، 4(CRPD)د معلول د  ،

5(ICCPR)مدين او سوویاو حقونو نړیوال میثاق یا تړون  ټول هغه حقونه  
  .خربو پورې تړاو لري په رسمیت پيژين خپرونکواو آزادي چې نفرت 

نړیوالې اعالمیې لومړۍ ماده پر دې ټینګار کوي چې ټول د برشي حقونو 
په دویمه ماده کې د حقوقو او آزادیو برابر استحقاق په  .انسانان برابر دي

 ،جنس ،رنګ ،لکه توکم ،د کوم ډول توپیر پرته ” :توګه بیان شووووی دیورته 
زیږون یا  ،ملکیت ،ميل یا ټولنیز اصوول ،سوویاو یا نور نظرونه ،مذهب ،ژبه

( د  ۱۹۴۸بل کوم حالت )د ملګرو ملتونو نړیوال سوووازمان عمومی مجمع 
مه او خوندیتوب  په دری له هر ډول تبعیض او آزار پرته  او محافظت حق 

 ،د فکر د آزادۍ اتلسمه ماده ،ې برسېرهد د .اوومه ماده کې بیان شوی دی

                                                             
 های آزادی و حقوق و شوده تصوویب تحدم ملل سوازمان مومیع مجمع وسوطت رشوب قوقح هانیج اعالمیه 1

 عنوان به 1948 سوووال دسووومرب مده در عمومی مجمع توسوووط عالمیها این گیرد. یم بر رد را اه نسوووانا همه
  شد. پذیرفته رانسهف در 217 شامره قطعنامه

 سلن سند یک عنوان هب است. للم ازمانس نوانسیونک یک نژادی تبعیض رگونهه رفع املللی بین کنوانسیون 2
 می نژادها همه بین در تفاهم رویجت و نژادی تبعیض گونه ره رفع به تعهدم را ودخ اعضای رش،ب حقوق سوم
 کند.

 مجمع وسوووطت 1979 سوووال در که اسوووت ملللیا بین معاهده کی زنان لیهع تبعیض نواعا رفع کنوانسووویون 3
  شد. تصویب متحد ملل سازمان عمومی

 هدف هک است متحد ملل سازمان برش قوقح املللی بین عاهدهم یک علولیتم دارای فرادا قوقح کنوانسیون 4
 ت.اس معلول افراد حیثیت و قوقح از محافظت آن
 مجمع  2200Aقطعنامه در هک اسوووت جانبه چند ای عاهدهم سووویاسوووی و دنیم حقوق ملللیا بین میثاق 5

 الزم 1976 ارچم 23 از میثاق 49 ماده طبق و شوود تصووویب 9661 دسوومرب 61 در تحدم ملل سووازمان عمومی
 است. االجرا
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اد دی چې هر څوک آز  .د هر وګړي لپاره دین او وجدان په رسووومیت پيژين
توګه او یا هم په یواځې یا په  ،یا عمومي ،خپل دینی مراسووم په خصوووي

) د ملګرو ملتونو نړیوال سوووازمان عمومی مجمع  .ډلییزه توګه وملانځي
مه ماده د عقیدې او بیان  ۱۹د برشووي حقونو د نړیوالې اعالمیې  .(۱۹۴۸

وماتو ته ازادی د هر وګړي لپاره یو حق بويل او حق لري چې هرڅوک مال
او د راغونډیدو او په شولمه ماده کې د  .الرسسوی ولري او هغه انتقال کړي

  .یوځای کېدو حق په رسمیت پیژندل شوی دی
د توکمیز تبعیض د ټولو ډولونو له منځه  ،کنوانسووویونونو څخهنړیوالو د 

سیون خورا  د  .خربو پورې تړاو لري خپرونکوډېر د کرکه وړلو نړیوال کنوان
 او د توکمیز نفرت ،توکمچې د  څلورمه ماده د هرډول افکاروې کنوانسیون د

) د ملګرو ملتونو نړیوال  .منع کوي کیږي خپرولپووه موخووه  او تبعیض
 (  ۱۹۶۵ ،سازمان عمومی مجمع

یاسوووی حقونو نړیوال تړون  مدنی او سووو يان ازادي ICCPRد  د ټولو  ،د ب
کانديدانو او وګړو ته د بيان د آزادۍ حق بيانوي. همدا  ،سوووياو ګوندونو

راز زیاتوي چې ژورنالیسوووتان بشوووپړه آزادی لري چې له ټولو ګوندونو او 
وی دا حق هم په رسووومیت پيژين د دنوماندانو رسه خربې وکړي، دوی آن 

فت رسه رسه خال تان حق لري د دولت م ته ټولې  ،چې ژورنالیسووو خلکو 
دا میثاق د بیان د آزادۍ پر وړاندې یو شوومېر  ړي،مهمې مسوولې په ګوته ک

شهرت حق خوندي کوي  19 .قانوين محدودیتونه هم وړاندې کوي ماده د 
 یا اخالقو ساتنه کوي.  ،عامه روغتیا ،عامه نظم ،او د ميل امنیت
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شووولمه ماده حکم کوي چې د قانون له مخې هر ډول عمل یا څرګندونې 
دښوومني او  ،یا مذهبي کرکې مالتړ وکړي چې تبعیض ،توکميز ،چې "د ميل

ته ملن وهي  ،) د ملګرو ملتونو نړیوال سووووازمان .دیمنع  ،تاوتریخوايل 
شوره نه ورکوي چې ټول  ۱۹۶۶ ( د یادونې وړ ده چې دا ماده دولتونو ته م

صب ،منفي بیانات منع کړي ښمني او تاوتریخوايل ته  ،بلکه هغه چې تع د
 ( ۱۹۶۶ ،) د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان .ملن وهي باید منع يش

سیونونه په فعاله توګه  شمیر نور کنوان ساتنه او یو  د هغو ګروپونو او ډلو 
د ښځو پر وړاندې د هر  .دفاع کوي چې په تاریخي لحاظ ګوښه شوي دي

ښځو پر  CEDAWډول تبعیض د رفع کنوانسیون  دویمه ماده په هر ډول د 
وړاندې تبعیض ردوي او له دولتونو غوښوووتنه کوي د ښوووځو پر وړاندې د 

) د ملګرو  .کړي تصوووویبتبعیض د له منځه وړلو لپاره مناسوووب قوانین 
په همدې ترتیب د معلولیت لرونکو وګړو د  .( ۱۹۶۶ ،ملتونو نړیوال سازمان
په د د ،CRPDحقونو کنوانسووویون  له هغې جملې  ،حقونوې وګړو  چې 

اوولسووومه  .هم راځي ،وی جسووومي او رواين حالت ته اح ام دید دڅخه 
د لسمه او څوارلسمه ماده  ،او امنیت پر حقونو ،آزادی ،وی د ژوندد دماده 

شامل دی ،له آزار څخه خوندیتوب ،وی پر آزادید ستنه   .او ناوړه ګټه اخی
د ګډون حق او نورو عمومي  وید دکې بهیرونو پر سیاو  ،شپاړسمه ماده

  .( ۲۰۰۶ ،) د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان. حقونو ټینګار کوي

 ؟یانې څه ،د بیان د آزادۍ حق
یه له اعالم یان ،د برشوووي حقونو نړیوا له هغې څخه  د ب او عقیدې چې 

درلودل؛ مالوماتو ته الرسسووی  عقیدېد  او تعقیب څخه "پرته له مداخلې
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رسنیو له الرې د افکارو لیږد( د وګړو د بنسټیز حق د او  ،او دهغوی انتقال
د بیان آزادي د یو فرد لپاره په ټولنه  ماده( ۱۹(. په توګه به رسووومیت پيژين

عقیده او  ،کې دهغه دا حق خوندي کوي ترڅو هغه وکولی يش خپل فکر
 .وړاندې کړي قانونی تعقیب پرته نظر د مختلفو مسوووا لو په اړه له جرب او

(Mill, 2017).) او داسوووې نورو د مدنی او سووویاسوووی حقونو نړیوال میثاق 
لکه  ،ې رسهد د .کنوانسوووینونو له الرې د بیان د آزادۍ د حق مالتړ کیږي
د بیان د آزادۍ  ،څنګه چې په دې څپرکي کې تر څېړنې الندې نیول کیږي

 ،الفاظو او خربو رسه په ټکر کې هم راځي خپرونکواصووول کله نا کله د کره 
 ،ې لپاره چې د نورو ډلو او ګروپونو امنیت او حیثیت وسووواتل يشد دخو 

 . باید په قانونی توګه د خربو او بیانیو اصل محدود يش
 

 خربو څخه جال کول  خپرونکود بیان آزادی له کرکه 
یان د آزادۍ او د  په  ،ديپېچلې تر مینځ اړیکې  خربو خپرونکوکرکه د ب

د  خربو تر عنوان الندې خپرونکوکرکه ځانګړي توګه کله چې دولتونه د 
یاو یان د آزادۍ محدودیتونه سووو ته پراخوالی ورکړي ب  .کړي او هغې 

او دهمدې  ،سووونتی لیرباالن د بیان د آزادۍ اصووول ته ډېر ارزښوووت ورکوي
سور کولو رسه هم مخالفت  خپرونکوارزښت له مخې د کرکه  سان خربو له 

د دولتونو د سوووانسوووور له سووویاسوووتونو څخه دا  ،د لیرباالنو له آنده .لري
خربو له پایلو څخه ډېر لیربال دیموکراو  خپرونکوشونې ده چې د کرکه 

اصوويل اندېښوونه دلته مطرح کیږي چي د خربو د سووانسووور  .زیامننه يش
ولتونو لخوا هلې ځلې ښوووایې هغه غږونه چې نه رسووونیز کیږي د دلپاره 
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په ځانګړې توګه هغه  .وع ويغيل کړي خو هغه به په حقیقت کې مرشووو 
دوی اسوووتدالل  ،په ټولیزه توګه .خربې چې دولت له ګواښ رسه مخ کوي

د لیربال  ،خربې هم ورکې وي خپرونکېحتی که کرکه  ،کوي چې که نیوکه
سیاو روغتیا لپاره حیايت ارزښت لري سی د  د  ،وی له آندهد د .دیموکرا

په  خپرونکوکرکه  یاتو  پاره غوره الره داده چې د ) نظر خربو د مخنیوي ل
ښایې سور یې کړې خالص مارکیټ کې ( یې غلطې و سان  .نه دا چې باید 

خربو د محدود کولو پلویان په دې آند دي چې سنتی  خپرونکوخو د کرکه 
پام کې نیولی دی په  ګه  طه تو په غل په  .لیرباالنو ) ټولنیز برابروالی ( 

ګه خاطر چې کومې خربو  خپرونکود کرکه  ،ځانګړې تو په  د مخنیوي 
ته څنډې دې ټکي ته پام نه کیږي چې په ټولنه کې  ،ډېرې خربې کیږي

رشونه  شوي ق ستي دا توان ونه لري چې د ) نظریاتو په ښايي وړل  پرانی
دوی ښایې د  .بازار( کې په ښکاره توګه خربې وکړي او له ځانه دفاع وکړي

خربو ښوکار يش او رواين او آن جسومي ناوړه پایلو رسه مخ  خپرونکوکرکه 
  .يش

دې نو  ،تر مینځ توپیر ويشخربو  خپرونکوبیان د آزادۍ او کرکه کله چې 
خربې  خپرونکېنفرت ویناوې ټکي ته باید پام ولرو چې ټول تحقیروونکې 

نړیوال حقوقی اسناد د بیان د آزادۍ د قانوين محدودیتونو  .نه ګڼل کیږي
په ځانګړې توګه هغه مهال چې خربې یا نور نفرت  ،پاره الرښوووودنې لريل

د  ،د بېلګې په توګه .پورې تړاو ونیيسډلې  ېاچوونکي اړیکې په یوه خاص
یاو حقونو نړیوال تړون یت د  ICCPR مدين او سووو باعو د امن د نورو ات

ساتلو ،ساتلو ساتلو ،د ميل امنیت  صو اخالقو په  ،عمومی نظم  شخ او م
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یان کې یو لړ مرشووووع محدودیتونه  پام په ب په موخه د آزادی  کې نیولو 
مه ماده ( او له دولتونو یې غوښوووتي چې د قانون  ۱۹)  .وړاندې کړي دي
یا توکمیز او مذهبي  ،) له ميل کرکې څخه هر ډول مالتړ ،رسه په مطابقت

)  .يشمنع رامنځته کوي ( باید  د دیا تشوو ،مالتړ چې تبعیض ته ملن وهي
د  ،په همدې ترتیب(  ۱۹۶۶د ملګرو ملتونو نړیوال سووازمان عمومی مجمع 

سیون په افکارو توکمیز  تبعیض د ټولو ډولونو د له منځه وړلو نړیوال کنوان
یان د  په ګوته کولو رسه د ب تاوتریخوايل نښوووو  یا  او نظرونو کې د نفرت 

 خربو تر مینځ یوه بېلوونکې کرښه وړاندې کوي. خپرونکوآزادۍ او د نفرت 
د توکمیز برتري یا توکميز تبعیض پر بنسوووټ د نظرونو  ،یاد کنوانسووویون
یا د هر ډول توکمځانګړې توګه په  ،خپرول منع کوي یا بل  ،ب یا قوم ډلې 

)  .ديمنع توکمیز وګړي پر وړاندې تاوتریخوايل ته ملن وهل په ټینګه توګه 
  .( ۱۹۶۵نړیوال سازمان عمومی مجمع  د ملګرو ملتونو

له  تبعیض دد مدين او سووویاو حقونو نړیوال کنوانسووویون او د توکمیز 
د آزادۍ لپوواره د  پووه اړه نړیوال کنوانسووویون دواړه د بیووانمنځووه وړلو 
دا  ،په ځانګړي توګه .په اړه مشووو ک یا ګډې الرښووووونې لري محدودیتونو

نه محدودويکنوانسووویونونه ټول توهین کوونکي  له دولتونو  ،خربې  ما  ا
په  غواړي چې یانو  له الرې د ژبې او ادب قانون جوړونې د اصوووالحاتو  د 

نه  بارزه وکړي خپرونکوچوکاټ کې هغه فت ندې م په ټولیزه  .خربو پر وړا
اړینه ،خربو او د بیان د آزادۍ ترمنځ د توپیر لپاره خپرونکود نفرت  ،توګه

ونیسووو ترڅو دا وپيژنو چې کومې خربې د ده چې یو شوومېر ټکي پام کې 
د یوې  ،په لومړي قدم کې .المل ګرځي او که نه د دنفرت اچوونې او تشووو
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هغه زمینه او  ،دویم ،خاصوووې یا ځانګړې خربې محتوا ته پام په کار دی
 دا ډول ،موقع مالومول اړین دي چې خربه یا نظر ورکې وړاندې شووی دی

هال خربې او  په کره توګه م ید  به هم  .تر څېړنې الندې ونیول يشبا دا 
خربه چاته منسووووبه ده او ځانګړنې يې  خپرونکېکرکه يش چې څرګنده 

( چې په څه ډول له دا توګهڅه دي ) د بېلګې په توګه د یوې لږکۍ ډلې په 
لپاره په هڅولو د  د دد تشووو ،په پای کې ،ډول خربو څخه زیامنن کیږي
  .يش کیدای داسې حاالتو کې ښه وړاندوینه

 ؟خربو پایلې څه دي خپرونکود کرکه 
ساين کرامت له ګواښ  ،ګډون ،برابري ،خربې امنیت خپرونکېکه کرکه  او ان

لکه  .کولی يش چې د انسووان بنسووټیز حقونه هم مات کړي ،رسه مخ کوي
خربې کیدای  خپرونکېنفرت  ،څنګه چې الندې وضووواحت ورکول کیږي
تاوانونه ولري ناوړه اغیزې او  پایلو څخه یې یو  ،يش ډېرې  ناوړه  له دې 

ش ،ید ګوښه توبرواين  ښایې د مرګ المل هم وګرځي ددجسمی ت  .او آن 
 خپرونکوکرکه ښووایې د  ،ټولنیزه برابري چې د ولسووواکۍ اصوول ګڼل کیږي

  .خربو په پایله کې زیامنن او کمزوری يش

 : رواين ګوښه توب

هغه دوی  ،خربو قربانیان له حملې الندې رايش خپرونکوکله چې د نفرت 
دا ډول خربې  .نه بويل چې ورکې ژوند کوي اړوند ټولنې ځانمهال د یادې 

دوی ګوښوووه کوي او دا وګړي داسوووې احسووواس کوي چې ګویا د ټولنې د 
کرکه به هغه صوووورت کې چې د  .پرمختګ لپاره دوی ته هیڅ اړتیا نشوووته
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یا  ،خربو څخه ډډه ونه يش خپرونکو دا دوی د خپل موقف د سوووواتنې 
خربو  خپرونکود کرکه  ،په واقعیت کې .کنټرول د س اتیجۍ په توګه کاروي

ورې تړاو لري او په کلتوري او پټولنې د اکرثیت  عاملین ډېری وختونه د
خربو  خپرونکېد کرکې  .د حوواکمیووت لرونکي وي ټولنیز لحوواظ دوی

 ،شووونې ده چې دوی فضوواء ،قربانیان چې ډېری په لږکیو پورې تړاو لري
خربو له  خپرونکواو فرصوووتونو ته د کم الرسو له امله د کرکه  ،رسچینو

دا ډول خربو پر وړانوودې د د دوی  .عووامالنو رسه مبووارزه ونووه يش کړی
د وخت په تیریدو رسه دوی ګوښووه کیږي چې دا  .مقاومت ډېر وس نه لري

 . وی په ژوند باندې ډېر ناوړه اغیز لريد دحالت 
ال تراوسوووه د امریکا  .ا ډول تخریبوونکې پدیدې ډېرې بېلګې لريد دنړۍ 

 .پووه متحووده ایووالتونو کې تور پوسوووتي لووه توکمیزی نفرت رسه مخ دی
(2019Laubچې دې کار یې پر رواين ),، صادي ستازولۍ ،اقت او  ،عمومي ا

افغان مهاجر هم په ایران کې د ښه  .لريل دي جسمي سالمتیا ناوړه اغیزې
او هلته د ایراين نظامیانو له لورې د اقتصووادي  ،وضووعیت خاوندان نه دي

او کلتوري بې ثباتیو رسه مخ دي، موږ ګورو چې ایرانیانو یو ځای او بل 
ې پارک ددي ( یا )منع ځای لیکيل چې ) دې مارکیټ ته د افغانانو راننوتل 

سپیو او افغانانو راننوتل   کرکجنېدا ډول  .(Bezhan, 2019) .دي(منع ته د 
خربې رواين زیووان رامنځتووه کوي او بنسوووټیزو حقونو تووه د قربووانیووانو 

نړیوالې ټولنې د  ،په وروسووتیو کلونو کې .له ګواښ رسه مخ کويالرسسووی 
یا مسووولام لت کې د روهینګ یا په ا په هیواد کې د راخین  یامنار  نانو پر م

نه  نایتو ندې ج ید کړي خربې کرکجنې او وړا یل کیږي چې د  .ديتای و
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په  ،روهینګیا د خلکو پر دین ) اسووالم ( باندې د حملو او ځپلو په پایله کې
منار رسه د مینې تړاو او د مینې احسوووواس کم کړ یا  .دې خلکو کې د م

(Laub, 2019.) 
چې له دې ډلې د  ،بنسوووټونود ملګرو ملتونو د نړیوال سوووازمان مختلفو 

دا موضوووع  ،کال راپور هم دی ۲۰۱۸برشووی حقونو د عالی کمیشوو ی د 
سپکاوي ډکې، یاده کړې چې  ضد او له  سان  خربې که  خپرونکېکرکه د ان

یا حقیقي فضووواء کې وي ،په هر ډول ويش په مجازي او  که  چې  ،هغه 
نوع مم ،ته ملن وهي د داو تبعیض او تشتر پښو الندې کوي برشي حقونه 

 (.OHCHR, 2018 .دي

  :تاوتریخوالیفزیکی 

د  ،چې کله د تاوتریخوايل او شووخړې المل يش خربې کولی يش کرکجنې
یان المل  نه وشووووه .ګرځېدلی يشفزیکي ز یادو ګه چې پورته  که څن  ،ل

سیاو فعالین کله ناکله د یو  ستوال او نور  یا ډلې ۍ لږکځانګړي  ېسیا
چې پایله  ،خربو څخه ګټه اخيل خپرونکولرونکو یا کرکه پروړاندې د نفرت 

سټ  کې د تاوتریخوايل المل کیږي ستګاه د داو په دې بن سیاو د وسی 
ښتلې کیږي  ،د بېلګې په توګه .سیاو ګټې السته راوړي له امله ېېاو  غ

او د بودایانو مذهبي مرشانو په راخین ایالت کې وال په میامنار کې سیاست
نو پروړاندې د توکميز پاکولو د کمپاین د یوې د روهینګیا لږه کیو مسوولامنا

 .خربې خپرې کړې خپرونکېکرکه  برخې په توګه د ټولنیزو رسنیو له الرې
(2019Laub په منځ کې په  خپرونکوکرکه  ،د نورو عواملو   ۲۰۱۷خربو 
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شیانه تاوتریخوايل  سلامنانو پر خالف د وح میالدي کال کې د روهینګیا م
خپل ژوند له السوه  ويې ډېری شومیر مسولامنانالمل شووچې په پایله کې 

د  .ورکړ او ډېری شمېر یې اړ شو چې نورو ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوو
د ې غوښووتونکي شووول چې باید د دملګرو ملتونو په څېر نور سووازمانونه 

ې نسووول وژنې په اړه تحقیق تررسه يش او دا یې د نسووول وژنې عمل یاد د
 (.,2019OHCHR) .کړ

د سووو اتیجي یوه مهمه برخه وه  خربې خپرونکېکرکه په رواندا کې هم 
 RTLMد  .الره پرانیسووته میالدي کال کې يې نسوول وژنې ته  ۱۹۹۴چې په 

 ،د دولت د مرشانو په مرسته ،په نوم راډیو چې ډېر زیات اوریدونکي يې لرل
يس د لږکیو پر خالف یې د هوتو قوم په تحریک کې الس درلود دوی  .د توت

دا کار د شوووخړې  .ته د مار خطاب کاوه اینزوکااو  ګونګټې ته اینینزبه د 
او نورو ابتدايي  ،میخ لرونکو لښوووتو ،نیزو ،المل شوووو د هوتو قوم په خولیو

وسووولو باندې مسووولو ول کورونه یې د توتيسووو قوم د وژلو لپاره وپلټل 
(Ndahiro, 2019.  او نظامیانو ته ورته نورو  ،دولتي نظامیان ،ښارونو کېپه

6(Interahamwe) غړو له انټراهاموی وسووولو څخه چې حاکم ګوند پورې  
يې تړاو درلود ګټه واخیسوووته او د توتيسووو قوم د له منځه وړلو لپاره یې 

د قومیت د تشوووخی   (.Ndahiro, 2019) .او سوووړکونه یې بند کړل وکارول
په موده کې ورځو  ۱۰۰د  .لپاره یې اسوووانه الر د ميل پيژندپاښو ښوووودل وو

                                                             
 تروریسوووتی و نظامی شوووبه گروه یك کنند. یم جنگ یا کار اهمب که ودشووو می فتهگ سوووانیک هب ان اهاموی  6

 است. مستقر اوگاندا و كانگو موکراتیکد جمهوری در كنونا هم هك است افریقایی



17 

 

نږدې یو میلیون کسووان چې ډېری یې توتيسوو قوم پورې تړاو درلود ووژل 
  (.Ndahiro, 2019. شول

 ټولنیز انډول له منځه وړل 

کرکجنې خربې زیامنن کسووان تحقیروي اود انسووانانو بنسووټیز حقونه او 
برابروالی په ټولنیز  .هغې ته الرسسوووی او ټولنیز برابروالی له منځه وړي

اصووولو څخه ګڼل کیږي چې  لیربال دیموکراو هیوادونو کې له بنسووټیزو
ښا کې په ر بلکې د نړیوالو حقوقي تړونونو لخوا  ،نه یوازې د ميل قوانینو 

کرکجنې خربې  ،نو په داسوووې حال کې .یې په سووواتنه ټینګار شووووی دی
د  .اغیزمن کوياو د زیامننو وګړو انسوانیت ټولنیز برابروالی له منځه وړي 

د  کرکجنو خربو رسالري ځینې افکار لکه ټولنیزه نابرابري او دا چې دوی
له حقونو څخه په مناسوووبه توګه برخمن نه دي په ټولنه  ،اتباعو په توګه

پاره زیان رسووووي یا ل کار د لیربال دیموکراو د روغت  ،کې تلقینوي او دا 
ڼل کیږيځکه ټولنیزه برابري د لیربال دیموکراو بنسوووټیز  د  .اصووول ګ

افغانستان رشایط د ټولنیزې برابرۍ د نقض یا د له منځه تللو یوه ښکاره 
دا هغه ځای دی چې ښووځې ورکې د نارینه وو پر وړاندې د کمي  .بېلګه ده

د کرکجنو خربو ډېرې بېلګې شوووتون لري چې د ښوووځو .احسووواس کوي
فرهنګ حقونه یې ځپيل او د ښوووځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورکې په یو 

  .باندې بدل شوی دی
ښځې د مرشانو  په دیموکراتیکو پروسو کې ې لپاره چېد د ،یوه بله بېلګه

د  ،پښوووو ته تیږې واچول يشاو دهغوی  منل يشاو رهربانو په توګه ونه 
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ترڅو هغوی وډارول يش  ریږينوماندو ښځو پر خالف کرکجنې خربې خپ
کال کې د ټاکنیزو نظامونو  ۲۰۱۹یوه ارزونه چې په  .او زړونه یې مات يش

د افغانستان د ښځو شبکې په واسطه تررسه  ،لخوا IFESد نړیوال بنسټ 
نوماندو ښووځو وویل چې  .په هغې کې دا واقعیت تایید شوووی دی ،شوووه

د سوویاو  ،دهغوی خصوووي انځورونه چې حجاب يې پر رس نه درلود
مخالفینو له لورې راغورځول شووووي دي او یا په مجازي فضووواء کې هغه 

دهغوی انځورونه د غريب ښووځو پر  ،په نورو مواردو کې .خپاره شوووي دي
وو. په افغانسوووتان کې هغه ښوووځې چې  انځورونو باندې ډیزاین شووووي
دهغوی خصووووي انځورونه ډیزاین او  او ،حجاب یې پر رس نه وي پروت

بريښي او دا نه اسبو ځایونو کې خپاره يش په اخالقي لحاظ ښه په نا من
نا آرامتیا پیدا کوي ته  چې خپله پر ښوووځو او دهغوی پر  حالت ښوووځو 

 زه کوي. کورنیو ناوړه اغی
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باندې د  له خپرولو رسه رسه چې پر دوی  ندو مېرمنو د انځورونو  د نوما
حووموولووې 
زمووویووونوووه 
 ،بوورابووروي

په ټولنیزو 
رسنیو کې 
هوووووووووووم 
نې  ج کرک
د خووربې 

ې د
نو د  یرم م

پارملاين ټاکنو  :یوه نومانده میرمن وایې .کورنیو د ډارولو لپاره کارول کیږي
په ټولنیزو رسووونیو کې مخالفینو دوی ته  ،وروسوووتهې له نوماندېدو د دته 

یا دېته ورته  ،) دا ډول ادعاوې .اخطار ورکړ چې ګویا لور به یې وتښوووتوي
  .د نارینه نوماندانو پر وړاندې نه وې موجودې ،ادعاوې

 رسنیز اخالق او کرکجنې خربې 
 د هم موازین اخالقي ،برسېره محدودیتونو قانوين د کچه نړیواله او ميل په

 د توګووه ځووانګړې پووه ،خربو کرکجنو د توګووه پووه تګالرې اغیزمنې یوې
مدي  لوبولی رول کې مخنیوي په خپرواي د تاوتریخوايل او کرکې غیرع

یاالن .يش ماتو د چې خرب  اخالقو د ،لري رول مهم کې خپرولو په مالو
 تر خربیاالنو ېد د افکار عمومي .دی مهم ډېر ټولو تر لپاره دوی د ارزښت

 ولوټ پر انسانیت ( کتنه اهاخو پولو هل ) یډیوو سنیور ولنیزوټ د

  ګڼي. غوره ارزښتونو

 وښتونکوغ پناه د بروخ کرکجنو کې کال ۲۰۱۶ هپ چې مهال هغه

 سازمان ړیوالن بخښنې د ړ،ک اپورتهر اوتریخوالیت الفخ پر

 نځورا ورکې صفات ډګ انسانانو موږز ېچ ړهک پرهخ یډیوو یوه

 له شوي اردو تازه چې وښتونکيغ پناه غهه یډیوو اد و.و شوي

 دوه روه دي. زیږیدلي کې روپاا په ېچ ښيې رهس تباعوا هغو

 هو شوې ورکړل ندهد وو استن خامخم هت لب وی ېچ ته کسانو

 په وساتي. تماس رګوست د رهس بل وی پارهل قيقود څلورو د چې

 بل یو کې دقيقو وڅ دې په ګړيو دا ېچ کيږي ودلښ ېک ویډیو

 احساس ګډ نسانانوا د یډیوو خبرو ېب دا کيږي. موسکي ته

 خو لري شتون ترمنځ يوادونوه د ولېپ چې يېښ دا او منعکسوي

  .نه ترمنځ انسانانو د
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کان د کې کال ۱۹۹۰ په .راځي الندې اغیز  د کې روندان په ،جګړې بال
 د افکارو عمومي پر وژنه نسل میامنار د کې ۲۰۱۷ په او ،وژنه نسل ۱۹۹۴
 رژیم د طالبانو د کې افغانستان په .کوي څرګندوی اغیزو ښکاره د رسنیو

 راښووکاره تازه په دیموکراو د .وکړه وده ډېره رسوونیو ،وروسووته پرځېدو له
 د بیان د ،شوووو رامنځته چاپیریال آرام نسوووبتا لپاره رسووونیو د ،رسه کېدو
 .وشول پرمختګونه لړ یو کې برخو په الرسو د خلکو د ته رسنیو او آزادي

 له بیان د رسنیو ټولنیزو توګه ځانګړې په او ،پراخوالی رسنیو د هم څه که
 خپرونکو کرکه یا کرکجنو د يې کې مقابل هپ خو ،وکړه مرسوووته رسه آزادۍ
 اړتیا یوه اخالق رسوونیز ،بنسووټ دې په نو .کړه برابره زمینه ډېره لپاره خربو

 وو اړین ډېر ته رسووونیو هغو کار دا .وی شووووي پوه باید پرې کلخ چې وه
 کیده لیدل ترې شونتیا ډېره او لرله نه تجربه کافی يې کې ډګر دې په چې
 ،بنسوووټ دې پر نو .ووهي ملن ته اختالفاتو توکمیزو او قومي ښوووایې چې

 د او کړي ترالسووه روزنه او ښوووونه لپاره راوسووتلو سووولې د باید خربیاالن
 په راز همدا او وکړۍ پام ته ژمنتیا او رول خپل باید کې چوکاټ په آزاديو
 له بیان د چې ېد د پرځای دوی .کړي ترالسوووه پوهه باندې حقونو خپلو
 کې مبارزه په رسه خربو خپرونکو کرکه د باید کړي پورته ګټه ډول دا آزادۍ
  .کړي ثابته وړتیا او ،پوهه ،رول خپل
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7نور اصطالحات  

 تعریف مفهوم میرهش
 سم مالومات یا پوهه مالومات 1
نوووا سوووووم  2

 مالومات
 ناسم مالومات له خنثی موخو رسه 

زیووووامنوووون  3
 مالومات

 واقعي مالومات له منفي موخې رسه 

نوووا سوووووم  4
 مالومات

 ناسم مالومات له منفي موخې رسه 

جوووعووولوووی  5
 خربونه 

له خپلې خوښوووې یا  ،ناسوووم مالومات له منفي موخې رسه
 خنثی 

 

 خربې  خپرونکېاسالم او کرکه 
قرآن کریم تر ټولو غوره الرښووود کتاب دی چې مسوولامنان ورته په کړنو او 

په داسوووې حال کې چې په قرآن کریم کې د کرکه  .مراجعه کويخربو کې 
خو په مختلفو  ،خربو په اړه کوم رصیو آیت یا ن  نه دی راغلی خپرونکو

  .ډولونو رسه له دې څخه یادونه شوې ده
درواغو  پهدا هغه خربې دي چې  .قرآن کریم تور یا تهمت ته اشووواره کړې

لکه څنګه چې  ،ډېر تړاو لري دا ټکی .باندې یو کس ته زیان پرې رسووویږي

                                                             
7 Journalism for Handbook A Disinformation: and News ‘Fake “Journalism, NESCO.n.d.U  
 Organization, Cultural and Scientific Educational, Nations United Training,” and Education

.Ow2Y9K2https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2K9Y2Ow
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شاره وشوه سمو مالوماتو تور لګولو او ډېری وختونه د  ،هماوس  ،پورته ا نا
یا  ،ته وړل کیږيڅنډې په خپرولو رسه ځینې ډلې یا تحقیریږي او یا هم 

ډېری وختونه داسې خربونه خپریږي چې دهغې سموالی مالوم نه وي او 
په  له کې  پای په  ندې تور لګول کیږي چې  با په ځینو خلکو  له مخې يې 

  .قصدي یا غیر قصدي توګه د خلکو اعتبار ته زیان رسیږي
چې له  ،د تور لګولو په اړه د قرآن کریم په څو ایتونو کې خربې شووووي دي

سووورت  ۳۳د بېلګې په توګه په و او نارینه وو تورنول دي )د ښووځ هغې ډلې
بارکو آیتونو  ۵۸او  په  ۴او همدا راز )د کې( م یت کې او  ۲۰سوووورت   ۲۴آ

ښځو د تور  ۲۶آیت څخه تر  ۴سورت له  صیيل توګه پر  آیت پورې ( په تف
وروستی ایت دا هم دی چې هغه کسان ورکې  .لګولو په اړه بیان شوی دی

بل څوک تورنوي او هغه یې په آسووانۍ رسه دا کس محکوم شوووي چې یو 
دا حالت له هغو کسووانو رسه برابر دی چې په بیړې رسه داسووې  .تور مني

مالومات خپروي چې ښایې هغه سم نه وي او په پایله کې نورو کسانو ته 
یان ورسووووي په نوم دی سوووورت عنوان د ۱۰۴آن د  .ز یانې  ،) الهمزة ( 

یت کې هغه کسوووان رټل شووووي او  .تورلګوونکي او تحقیروونکي په دې آ
یا یې غیبت  هالکت ورته ویل شوووی چې په نورو کسووانو باندې تور لګوي

  :دلته د یو څو هغو آیتونو یادونه کوو چې د تور په اړه بیان کوي .کوي
ښځې او نارینه باندې " سې کارونو تور لګوي د دهغه کسان چې مؤمنې  ا

چې هغوی نه دی کړی او هغوی ته آزار ورکوي، دوی په حقیقت کې سوو  
 (58، آیه 33" )سوره  بهتان او س ه ګناه کړې ده
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او که تاسې اراده لرئ چې یوه ښځه پر بله بدله کړئ او له دوی " -1
څخه مو یوې ته یوه اندازه مال ورکړ نو له هغې څخه هیڅ شوووی 

چې هرڅه ترې اخلئ نو حتام د تور لګولو له  تاسوووې ،مه اخلئ
 (20، آیت 4" )سوره ؟.الرې او په ګناه اخلئ

پاک ملنې ښځې او ناخربه ښځې په په دنیا کې  هغه کسان چې" -2
د  په دې ورځ به –دوی ته به آخرت کې دروند عذاب وي  ،تورنوي

وی ژبې او پښې د دوی د هغو اعاملو ګواهي وړاندې کوي چې د
ته الله واقعي  .مرتکب شووووي ديدوی یې  په دې ورځ به دوی 

 (25الی  23، آیات 24." )سوره جزاء ورکړي
، 104" )سوره هر دروغجن او عیب لټوونکي ته !  ت دې ويهالک" -3

 آیت اول(
قرآن کریم په قومیت او کلتور کې د انسوووانانو د برابرۍ په اړه  ،هم مهاله

کلتوري بېلوالی او توکمیزی جالوالی پووه الهی حکم کې  .رصاحووت لري
شتون لري او موخه یې ترې همداده چې دا اصلونه غني اوانساين تجربې 

  :ې یوڅو بېلګې راوړود دالندې  .انتقال يش
 " ای خلکو ! ما تاسې له یو نر او ښځې پیدا کړي یاست او تاسې مې

وپيژنئ ! له شووکه قومونه او قبیلې ګرځويل یاسووت ترڅو یو بل ښووه 
، 49" )سوره  .تاسې کې غوره هغه څوک دی چې ډېره تقوا ولري ،پرته
 13آیت 

 " په تحقیق رسه موږ انسووانانو ته کرامت ورکړی او دوی مو د عقل په
برکت رسه په وچه او سوومندر کې سووپاره کړي او دوی ته مو پاک رزق 
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دې غوره ورکړی او په ډېرو هغو چې موږ پیدا کړي دوی ته مو وربان
 (70، آیت 17" )سوره  .والی ورکړی دی

 
 ،غوره والی دهغه توکم وپه دې آیتونو کې روښوووانه کیږي چې د انسوووان

یت هب ،ژبې ،قوم نه ده ،مذ په کتو  ته  له هرډول  ،قبیلې او داسوووې نورو 
دې آیتونو په ضوومني  .تعصووب او تبعیض پرته دوی د حیثیت لرونکي دي

ده هغه که  کړېمنع زیان رسووولو د ې مواردو له امله د دتوګه انسووانانو ته 
که په خربو نه منوره کې لومړی جومات په کله چې  .په عمل وي او  مدی

یو تور پوستی انسان چې بالل بن رباح رضی الله عنه نومېده د  ،جوړ شو
 ،محمد صوولی الله علیه وسوولم له لورې د لومړين مؤذن په توګه وټاکل شووو

 -خو د پیغمرب ع دا کووار د ټولنیزو ،نوموړی یو مهووال مریی ) غالم ( وو
نورې . اقتصووادی او توکمیز توپیرونو له منځه وړلو لپاره یوه غوره بېلګه ده

قتصادي او جنسیتي توپیرونه یې له منځه ا -کړنې یا بېلګې چې ټولنیزې
واده کولو هغه دا چې اسوووالم هغه خدمتګارانو او غالمانو رسه د  ،وړي دي

 (32ی ، آیه24ی )سوره .الرښوونه کړې چې هغوی نېک او صالو کسان وو
سازمانونو کرکه  ،د قرآن کریم د الرښوونو پر بنسټ سالمي  ګڼو رسمي او ا

د قاهرې اعالمیه چې د برشوووي حقونو په  .کړي ديمنع خربې  خپرونکې
CDHRI)8اړه وه  یدې آزادي او دا   مذهبي د دچې هرڅوک حق د عق ین او 

                                                             
 که است (OIC) اسالمی همکاری سازمان عضو کشورهای بیانیه اسالم در برش حقوق ددرمور  قاهره اعالمیه 8

ست 5 در رص قاهره، در 1990 آگ صویب م ست. شده ت سالمی دیدگاه بر نگاهی اعالمیه این ا  حقوق مورد در ا
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سمو په تررسه کولو کې آزادي لري په رسمیت پیژين ې اعالميې پر د د. مرا
هیڅوک حق نه لري چې د کرکجنو خربو له الرې د نورو ادیانو پر  ،بنسووټ

شار وارد کړي  مه ماده وایې چې د یوې ټولنې  ۲۲ې اعالمیې د دپلویانو ف
باید له دې څخه خو نه  ،لپاره مالومات یا اطالعات حیايت ارزښوووت لري

ناوړه ګټه واخیستل يش ترڅو د پیغمربانو حیثیت او اخالقي ارزښتونه تر 
 ،فاع په څنګ کېد دمالوماتو ته د الرسو له حق څخه  .پښوو الندې يش
خربو څخه له ګټې اخیسوووتنې سوووخت مامنعت  خپرونکودا ماده د کرکه 

 (.Alzahrani, 2017 .ې په مخنیوي خاص ټینګار کويد دښیې او 
شوووورا د هغو کرکه  د سوووعودي عربسوووتان د علاموو عايل ،رسبیره پر دې

له دې خربو څخه  یادونه کويکاروي خربو چې ترهګر یې  خپرونکو او 
لک  عده .کويمنع خ قا ( د خلکو د  وداعش او داسوووې نور  ،د ترهګرو ) ال

همغږي کولو او دهغوی د مغزو د مینځلو یوه وسووویله همداده چې له کرکه 
نوموړې شوووورا له فتوا څخه د ناوړه ګټې  .خربو څخه ګټه اخيل خپرونکو

میالدي کال کې يې یوه اعالمیه  ۲۰۱۴او په  ،اخیسووتنې په اړه بیان ورکړی
کا   له  نه لري چې  نه کړه چې هیڅوک اجازه  خپره کړه او دا یې روښوووا

غښتلی ) تقویه  پوهې پرته داسې فتوا صادره کړي چې له مخې يې ترویزم
 خپرونکود کرکجنو یوا کرکوه  ،لوه دې رسه رسه .Alzahrani, 2017 .( يش

نه د  ،خربو هر اړخیز تعریف په آیتونو کې وجود لري او  نه د قرآن کریم 
چې دا کار کولی  ،اسووالمي رسوومي سووازمانونو له لورې وړاندې شوووی دی

                                                             
 عمومی "راهنامیی را خود هدف مذکور اعالمیه داند. می خود منبع یگانه را اسالمی رشیعت و پردازد می برش
 کند. می اعالم برش" حقوق زمینه در اسالمی[ همکاری ]سازمان عضو کشورهای برای
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د عمل او فکر او مذهب د آزادۍ د له منځه وړلو عامل  ،يش د بیان د آزادۍ
  .يش
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 خربې کرکجنې کې افغانستان په برخه: دوهمه
  خربې( لرونکې )نفرت

خپراوي د کرکجنو خربو  ټاکنو پر وړاندی یو بنسټیز ستونزه د افغانستان
باندی بد اغیزه لري او  ټاکنو په ورځنې چارو  ده، هغه سوووتونزي چې د 
ټاکنو لړۍ د سوووتونزو رسه مخ کوی، هغه د ځیني  ریښوووې یی تر ډیره د 

سې  صی کټو په پار کرکجني خربې دا شخ شتون دی؛ چې د خپلو  وکړو 
شو په  ښه بیلګه یی ویلی  سونو ته وړاندی کوی  کلونو  ۲۰۱۹ او ۲۰۱۴ول

کې مونږ ولیدلو چې ځیني اشووخاص او افراد په تیرو ټاکنو کې داسووی بی 
سی بی ثباتی ته یې په لوې  سیا سټه نیوکي کولی چې د ټاکنو لړۍ او  بن

کړنه دا وه چې دوي خلکو ته د  هبنسووټیز  واشووخاصوو ودغالس ملن وهلو د 
ساس تر  ساتو ډکې خربې د قومیټ،ژيب،مذهب او ګونډی ړلتیا په ا سا اح

او  هرسه کويل او د ولس د پاکو احساساتو څخه به یی منفی ګټه پورته کول
هغه نوماندانو کې تر سووو ګو  په زیاته پیامنه په او خربې بیا هدغه چار 

ی د دمونږ او تاسووې  لونکي نوماندانو په لړ کې والړ ول.کیده چې دوی بای
شووواهدان یو چې د افغانسوووتان د جزا کوډ په څرګنده الفاظو کې دا یې په 
ډاګه کړئ چې هیڅ څوک نشې کولی چې د ولس د پاکو احساساتو څخه 

 ينژادی او سوویمیزتوب په اسوواس منفی ګټه پورته کړ  مذهبی، ژبی، د قوم،
معقوله چې دغه چاره په ښوکاره ډول غیر  ياوپارو او د دوی احسواسوات ر 

بیا تاسوووې په تیرو ټاکنو کې به لیديل وی چې د ځینو  کړنه ګڼل کیږی،
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ښکاره ډول تر رسه کیده سؤلخو  نوماندانو لخوا دغه کړنه په ډير  و ادارو م
 تر رسه کړي. اقدام  د دوی پر وړاندی نه دیراز هیڅ 

 حقوقی چوکاټ:
ی دتر اوسووه پوری د  د کرکجنو خربو دودیدو رسه رسه په افغانسووتان کې

سی قانونو کې د خلکو ترمنځ د کرکي رامنځته کول د جرم په  سا هیواد په ا
مادی په اساس افغانستان  ۷توګه نه دی پیژندل شوی د اساسی قانون د 

مونږ  نړیوال حقوقی اسناد پلې او رعایت کړئ. يبرش  دولت ژمن دی چې
شو  چې د برش حقونو نړیوالی ویناپاښې باید په یاد هیواد یی بیلګه ویلی 

دی عملی شووووی تر  ی رسبیره چې دغه ویناپاښې نهد د. يشکې رعایت 
اوسوووه پوری د کرکجنو خربو د خپاروی او تررسه کیدو د جرم په توګه د 

په نو هیوادونو ی ترڅنګ ځید د اقدام نه دی شوووي،راز پیژندلو لپاره هیڅ 
 لی خربو څخه ګټه پورته کو د دمسوتقیم ډول د کرکجنو خربو خپاروی او 

شاره نه دخو منع ګرځولی دی. سی قانون دی ته یی ا سا ستان ا  هد افغان
خپروی باید  کړی چې هغه ډلې چې کرکجن الفاظ او خربي په ټولنه کې

چې همدغه یی علت دی  ونیول يشدوی ته یو اندازه مجازات په نظر کې 
ټولنه کې د فزیکی شووخړو او قبیلوی سووتونزی د پراخیدو سووبب  چې په

په  قا  ته راوړالی شوووو چې د جنوبی افری تاسوووې  ګه  ګرځې. مونږ یو بیل
شوی د سی قانون کې یادونه  سا خو ؛ د ټولو حق دیچې د بیان آزادی  ها

مذهب  قومیت، او ته وهڅوی خلک جګړې، زورزیايتکولی چې نيشوو دوی 
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سطه راجلب کړ او جنیست ته د کرکجنو  یعنی دغه چاره که  ؛يخربو په وا
 (.IFES, 2018غیر قانونې عمل بلل کیږي.) تر رسه يش

د  بندیزونه نشته.راز د افغانستان اساسی قانون کې د بیان پر آزادی هیڅ 
ماده وضووواحت لري چې پر بیان ازادی  ۳۴افغانسوووتان اسووواسوووی قانون 

ر ازادی تېری کول منع ده د بندیز شوووتون نلری او د بیان پراز باندی هیڅ 
اسوواسووی قانون په رښا کې هر شووخ  د بیان د ازادی حق لری که هغه د 

لب کې وی قا په  نانو  یا د نور الرو ، وی ڼه وی او  ڼه، انځوریز ب په لیکيل ب
نه  يشکوالی  ندو پل د نظر څرګ (د ۲۰۰۴)د جمهور ریس دف وکړي. خ

بیان آزادی د هر چا ټینګار کوی چې د تر څنګ مادی  ۲۴اسواسوی قانونو 
سی نه چې د بل چا آزادی پکې تر پښو الند ؛ او یا د يش ېحق دی خو دا

زادی او انسانی آ د وګړو وکړي. هیواد پر عمومی وضعیت باندی بده اغیزه 
دولت باید د انسووانانو کرامت ته  کرامت د تعصووب څخه باید خوندی وی.

ساتلو لپار   ه باید تل رغنده رولدرناوی وکړی او د هغوی کرامت د خوندی 
  ولوبوې.

( د افغانسوتان اسواسوی قانون دا زیاته کړی چې ۲۰۰۴)د ولسومرشو دف 
هغه نظریات او خربې چې د ملی او اجتامعی انسجام ته تاوان رسوی په 
مستقیم ډول منع کړې دئ. بیا حکومت مجبور دی چې هغه خربې چې د 

نسووانی کرامت ته هیوادوالو اسوواسووی حقوق یعنی د دوی خوندیتوب او ا
 .يشزیان رسوی باید قانونی کړنې د هغه وګړو رسه تر رسه 
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ښکاره ډول وضاحت لری چې هغه خربی چې  ستان د جزا کوډ په  د افغان
ژبنې او سووویمیزي سوووتونزی زیږوي دغه ، قومی، نژادی، د مذهبی اړیکو

ماده حکم کوی  ۲۵۶خربې یی منع کړئ دي.د بیلګې په ټوګه: د جزا کوډ 
شخ  د مذهبی تبعیضچې هغ شخ  چې یو بل  ژبنې او ، قوم، نژاد، ه 

نو دغه شوخ  په منځنې حبس د یو  تحریک ته دعوت کړيسویمه ایز یا 
ی د دنووه تر پنځو کلونو پوری محکوم د مجووازاتو شووومیرل کیږی. کووال

 يماده ټینګار کو  ۶۷۸( د جزا کوډ۲۰۱۷ترڅنګ)د افغانسووتان عدلی وزارت
تحقرونکې او یا سووپکونکې کلیامتو تروړې  په هغه شووخ  چې یو بل فرد

کوی دغه شووخ  خپله د سووپکاوی او توهین تلقی کیږی بیا دغه قانونو 
معلولیت لرونکې وکړې او یا سوویاسووی کرکجنی ، زیاتوی چې د جنسوویتی

 خربې د افغانستان په جامع ډول رانغاړلی دی.

یزو رسنیو ډله اد مه نیټه د افغانستان  ۵د جون  کال ۲۰۰۶، رسبیره پردې
شو )پژواک خربي اژانس صویب  رشاتو تنظیم لپاره ت  ، قانون د رسنیو او ن

 ېپه افغانستان کې رسنۍ د هغه څه لپاره مسؤل ،د قانون له مخې .(2006
ګه په تو ثال  د  ،مادې پراسوووواس 45د  ،دي چې دوی یې خپروي. د م

خه افغانسوووتان ډله ایزې رسووونۍ باید د هغه کارونو او خربونو خپرولو څ
نه او  ، چېوکړيډډه  مذاهبو مذهبو له د  قا (. د 2: 45پیروان ځوروي )م

بدنامي او نفرت لرونکي څرګندونې چې  ،افغانستان د جزا قانون په اساس
د حقیقی اوحقوقی اشخاصو او یا حکمی اشخاص اعتبار ته زیان رسوي 

)د پژواک خربي ، په غیر مرشووووع عمل او جرم شووومېرل کیږي دغه کړنه
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ژبني یا قومي تاوتریخوايل  ،(.، هغه فعالیتونه چې جنسوووی2006 ،اژانس
 ته وده ورکوي او تقویه کوي هیڅ راز څرګندونه نه دی کړی.

نیمګړتیا  د افغانسووتان د سوویاو ګوندونو قانون چې ځینې ،په ورته ډول
په هغه فعالیتونو کې ښکیل نه يش چې  هم لري، نه باید سیاو ګوندونه

سی ګوندونو قانون د مذهبي او قومي تاو  سیا سبب ګرځې. د   6تریخوايل 
توکميز او مذهبي تاوتریخوالی ته  سوویاو ګوندونه باید ،مادې پراسوواس

عدلیې وزارت تان د  یا )افغانسووو ند ډول 2009 ،ملن ونه وهئ ب به څرګ  .)
ې حق نلری چې په ټاکنیزو مبازو د دوضوواحت لری چې هیڅ یو نوماند د 

جنسیت او نور غیر قانونی الرو په واسطه  ،ژبه ،مذهب ،نژاد ،کې د قومیت
د کمپاین په وخت د پورتنې عوامل څخه د هڅونکي وسووویلې په توګه کار 

 (.2014 ،واخلئ. )د ټاکنو خپلواک کمېسیون

ټووولوونوویووزې 
رسووووونوو   د 
کرکجنتوب د 
خوووپووورولوووو 
وسووو لې پووه 

 توګه:
کې   ی لوژ کنووا ټ

ونووونووه او بوودلوو
خوولووکووو تووه د 

 

تر عنوان " له دي څخه غورهکې " هیواد په کینیا

 ېپروړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزد ښځو الندی 

 کمپاین په الره اچول شوی وه.

د مدني  ،ملي ټاکنو دمخه میالدی کې  ۲۰۱۷په کال  

 سیون ې، رسنیو او د ټاکنو خپلواک کمبنسټونهټولنې 

په دغه  چې ،" کمپاین پیل کړ له دي څخه غوره "

 بښونکې آنالین ویډیوګانې او الهام کمپاین کې

سټ او انتخاباتي تاوتریخوالي پر بن جنیست ،پیغامونه

شعارونه یی په خپل د نفرت بیانونو سره مبارزه 

 ملیونه زیاتو دغه کمپاین.سیاست په نشر سپارل کیده

 چې د ښځو په وړاندې د انتخاباتي ،خلکو ته رسیدلی

د عامه پوهاوی تاوتریخوالي د مهمې موضوع په اړه 

 .یوه ښه بیلګه وه
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په انټرنیټ پورې اړوند یو له خو لری،  اختیاراتو ورکړه ښووویګنې او ننګونې
یټ او ټولنیزو رسووونیو کې د نفرت او  په انټرن خه  ندیښووونو څ تیر ډیرو ا

  ټویټر او انسټاګرام. ،د فېسبوک لکه، نو خپرول ديایستونکو خربو 

 او ډیر پرمختک کړید طمع خالف انټرنیټ ته الرسسۍ ، په افغانستان کې
چارې ته دې  ماتو  ته د خلکو الرسو اړیکې او معلو  ټولنیزو رسووونیو 
سوویاسووتوال او د دوی  ،اسووانه کړي دي. په هر حال، ډیری ډلې الرسسووی

په اړه د لږې خپلو فعالیتونو د مالتړ کونکي ډیری وختونه د  پایلو  منفي 
ونکي ویناوو ته وده خپر کرکه د خپلو ګټو پرمخ وړلو لپاره د  ،اندیښونې پرته

د سویاو زې رسونۍ . ټولنیله کومې اندیښونې پرته ېې خپرويورکوی او 
شخړو په یو صو او افغان وګړو تر مینځ د  شخا شوی دی ا په  ،ډګر تبدیل 

ځانګړي توګه په مهم وخت کې د ټاکنو د کمپاین په جریان کې. فېسبوک د 
پاین پیغامونو خپرولو کاندیدانو او د دوی مالتړ کوونکو لپاره د دوی د کم

لپاره یوه ښوووه وسووویله ده چې دوی هیڅ ډول ډار پرته د نورو نوماندانو 
  او د هغوی د سپکاوی سبب ګرځې. رويشخصیتونه ترو 

ضا رامینځته کوي او د قومی  هد دې پیغامونو مینځپانګې اکرثا یو اړخیز  ف
 .تاوتریخوالی د زیاتیدو سبب ګرځې او ژبني
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 مشهور ډولونه:جنو خربو کرکپه افغانستان کې د 

 . د جنسیت پراساس د خربو څخه کرکه:1

غان میرمنو ،په تیرو دوه لسووویزو کې ته ،اف په مرسووو د  ،د نړیوالې ټولنې 
سوویاسووت په ګډون په مختلفو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. دوی 

بوختې دي اوس په مختلفو دولتي او غیر دولتي ادارو او په مختلف دندو 
اوسني  ،شخيص کاروبار اداره کوي. په هرصورتیا هم کوي، او  لیتاو فعا

ضعیت د میرمنو راتلونکي پرمختګ لپاره ځانګړي محدودیتونه رامینځته  و
ښځې یو بل نه زغمل)فیمنسټ(، کلتور ستونزی  ،کړي. وسله والې شخړې

 ،ډارول کیږي ،تاوتریخوايل او هڅول. ښځې الهم ګواښل کیږي د جنسیتي
یو شوومیر  و اوجنيسوو ځورونهمداراز له ځورول کیږی او حتا وژل کیږی. 

ټولنه کې په د افغانسوووتان  ،په بل عبارت يتخریبي څرګندونو رسه مخ د
میرمنې نه یوازې د دوی د سیاو ګډون یا پرمختليل فعالیتونو له امله په 

شوي ښه  شوي؛ دا ،ن ښه  ې له د بلکې د دوی د میرمنوايل له امله هم په ن
 ونو د ټولنې د وګړ  ،چې د دوی سووویاو فعالیتونه وده کويامله څرنګه 

 نفرت د زیاتوالی رسه مخ کیږی.

ښځو پروړاندې تاوتریخوالی او  پداسې حال کې چې په افغانستان کې د 
ته پیامنه شوووتون لری یا په ز یاد  ،کرکجنې خربې  په  نو دا مهمه ده چې 

س سیت پر بن ستان کې د جن ښځو ولرئ چې په افغان ټ د کرکې خربې د 
د عمومی مشارکت د ښځو ګوښه کول او ویرولو او د کاری چاپیریال څخه 

له الري  په ځانګړي توګه د سوووایرب ځورونې)د انټرنټ  مخه نیسوووې. دا 
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کوم چې دمخه په ښځینه نوماندان او د  برخه کې صدق کوي ځورونه( په 
. په يیاد شوووی دهغوی په کورنیو باندې د سووایرب بریدونو مثال په توګه 

ښځ سړي  ستان کې ډیری   ته ګوري او دوی ناق  العقل)نیمګړی( وافغان
(. دا پدې مانا ده چې په افغانسوووتان کې  7 ،1991 ،بولې )محمد رحیمي

ګانوډی نه  ناری له لږ  رو  په پرت نه وو  ناری په طبیعي توګه د  پاره ښوووځې  ل
په هیواد  ظرفیت او وړتیا لري. د ښووځو دې نظر له اوږدې مودې راهیسووې

کړې. په افغانسوووتان کې د  منکې د ښوووځو سووویاو او ټولنیز ګډون اغیز 
بل بیان دا دی چې ډیری افغان نارینه خپلو  (میرمن ځورونېفیمینسوووټ)

کوم چې د "بزدل"  ،مخالفینو ته د سووپکاوي لپاره د "ښووځې" کلمه کاروي
(. د دودیزو افغواين 7 ،1991 ،کلمې رسه مسوووواوي دی )محموود رحیمي

له مخې ګډون  ،انګیرنو  ند کې د  په ژو په طبیعي ډول د خلکو  میرمنې 
پرځای د کورونو کارونو ته ګامرل شووووې دي. دوی د "کور کار" او "عامه 

چې له دې امله ښځې د کور د کارونو  ،چارو" تر مینځ کرښه راښکاره کوي
 .بلل کیږي تررسه کونکې او نارینه د عامه چارو تررسه کونکي

صیت وژنه ده چې بیا  شخ ښځو پروړاندې د کرکې د بیان یوه بله بیلګه  د 
ځینې وګړي  او شخصیبت د ځپلو لپاره ځینې وخت قصًدا د دوی شهرت

ځان د یو  له چې یوه میرمن  خت ډیریږي ک غه و کار تر رسه کوي. دا ه
را نوماند په توګه راڅرګند کړي او یا په ټولنیز او سووویاو حلقو کې خو 

سیاو مخالفین د  ،شهرت پیدا کړی. د مثال په توګه ښیې چې  موندنې 
سې بڼه  شخيص انځورونه په ټولنیزو رسنیو کې په دا ښځینه نوماندانو 
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بد تصویر خلکو ته وړاتدی  ېښځینه نوماندد هغې  سپاری تر څو نرش په
په حقیقت کې وګورو دغه انځورونه به په یو خاص وسیله نو کله چې کړی 
یډ به نلری )راز ټ شووووي وي او هیڅ ا قت  په دوديزه IFES، 2019حقی  .)

په ځانګړي توګه د نیم سوویاو یا لویدیز ډوله  ،د ښووځو ،افغاين ټولنه کې
جامو کې د ښځینه سیاو فعالینو د عکسونو خپرول یوه لویه ننګونه ده 
چې د دوی سیاو مخالفین اکرثا د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. 

کال کې یو داسې بی بنسټه غږ په ټولنیزو رسنیو  ۲۰۱۸د مثال په توګه د 
ملانې ر ه هغه کې ښوووودل شووووی ول چې دا د پاکې خپاره شوووو کوم چې پ

ټاکنو یو نوماندی لور ده او دوی په غیر اخالقی اعاملو کې ښوووکیل دی 
او د نوموړي  يغوښووتل د دغه وسوویلې څخه ګټه پورته کړ  کسووانوځینو 

نوماندی په اړه د خکلو اذهان بل لورې ته واړوی اما د دغه شوووان کړنو تر 
تر پخو الندی کولو یو  نوهغوی د حقو رسه کول د ښوووځو د پرمتختګ او د 

دغه حالت په افغانسوووتان کې د ښوووځو ډیر زیان   (.IFES، 2019بیلګه ده )
ښځینه لوبغاړې او سندرغاړې د  ،لیدونکی وضعیت ښا ې. رسبیره پردې

کال راهیسووې په افغانسووتان کې یو ۲۰۰۱رسه مخ کیږي. له جنو خربو کرک
سندرو شمیر میرمنو  سینام ،زیات  انو له چې د افغان ، ته مخه کړېه  او 

خامخ شووووي دي لک .بیالبیلو غربګونونو رسه م غه د  ځینې خ میرمنو د
چاره په ښه نیت بولې او ه ونو او سینام ته د ننوتلو لپاره د دوی ستاینه 

کوي  بدنامه مګر د دوی مخالفین دوی د "فحشوووا" خپرولو په تور ،کوي
ی او ولی د غرب په جامو کې په دوی ولی په تلویزیون کې سندرې وای چې

کال (. دا ټکي نه یوازې د 2019 ،رسووونیو کې را څرګندیږي )حکیمي او نی
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بلکې د ښوووځینه  ،ښوووځینه لوبغاړو او ه مندانو په وړاندې کارول کیږي
 فعاالنو او سیاست پوهانو په وړاندې هم کارول کیږي.

 تریخوايل او کرکجنی خربې:او .د قومیت په اساس ت2

لوړه بیه او مړي ورکړې دي. د کورنۍ جګړو له امله افغانانو د قومي شخړو 
له  په  ۱۹۸۰د  څخه ډیر کسوووان وژل شووووي. ۱۰۰،۰۰۰پر مهال  کلونو 

 وروسووتیو کې له افغانسووتان څخه د شوووروي ځواکونو تر وتلو وروسووته
شخړي چې د توکمیزو توپیرونو وروسته راپورته شوې په دغه وخت  کومې

او له سپکاوي  (. وایی! په تیره موده کې د توکمیز2014 ،و ظهورکې )احمد ا
ځکه چې دا  کرکجنو ویناو د ډیریدو یو المل وو.شووعارونو پراسوواس د  ډک

کال کې د طالبانو د رژیم ۲۰۰۱دواړه پدیدې یو بل خورا غښووتلې کوي. په 
له رانسووکورېدو او د برشووي حقونو د ارزښووتونو پر بنسووټ د نوي نظام په 

یدو رسهرامین ته ک نه  ،ځ د بیالبیلو قومي ډلو ترمینځ شوووخړې او توپیرو
د توکمونو پر بنسټ تبعیض او تاوتریخوايل  ،په هرصورت نسبتا کم شوي.

فضا رامینځته کولو کې جدي خنډ دی. په افغانستان  ېالهم د دیموکراتیک
کې ډیری فعووال تلویزیونونووه او راډیو چینلونووه د توکمیزو حوودونو او 

ساس دي. د  رسحدونو ستاینه  وشبکدغو پرا هر یو د دوی قومي مرشانو 
ته تر نور ښووووه معرفی او هڅوي.  کوي او خپل قومي ارزښوووتونه خلکو 

سټ  ،همدارنګه سیاو ګوندونه د قومي رسحدونو پر بن په هیواد کې ټول 
او هر یو یې د خپل ګوند او قومي ګټو سوواتلو لپاره هڅې  ،رامینځته شوووي

 ګړندي کړې.
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سفه یو ځل بیا د بیالبیلو  ۲۰۱۴د  سیاو کړکیچ وروسته، توکميز فل کال 
ښتله. ځکه چې په واک کې د  سیاو کچو تر منځ واو توکمونو او بیالبیلو 

. د و سووویاو بهیر زیامنن کړکارولکرکجنو خربو کړنو او د توکمیزو خلکو 
پارملان د غړو ترمینځ  تان د  یدو د افغانسووو د توکمیزو خربو رامینځته ک

؛ دوی د ټولنیزو رسوونیو له الرې خلکو تر مینځ د زغم چارې ته زیان اړولی
بیلګې د یو بل په وړاندې د توکم پر بنسوووټ د کرکې بیان کارول پیل کړل. د 

 د خلکو تر مینځ ماتیدونکی ميل یووالی نور هم زیامنن شو. ،په توګه

ه پ کالونو کې دوه ولسمرشیزې ټاکنې تر رسه شوی چې۲۰۱۹او ۲۰۱۴د 
تیرو دوه لسیزو کې تر ټولو د ننګونو ډکې ټاکنې وې. د ټاکنو د پایلو په اړه 
ناندریو او د پراخه درغلیو مسوولې د دې پروسووې مرشوووعیت تر پوښووتنې 

سوویاالن او د دوه دورو مخکښ الندې راوسووتی وو. په هغه رشایطو کې دوه 
ندان ما له هیواد ک ،وپرلپسوووې نو بدال له ع بدال مد ارشف غنی او ع  ېمح

. د دوی مالتړ کونکو ټولنیز میډیا د توکم او ژبې سووویاو کړکیچ پراړ کړ
پراسووواس د یو بل په وړاندې د کرکې بیان کارولو لپاره تر هر وخت نور یو 

په توګه ثال  به یی د کرکې ډکې خربې او نیوکې درلودلې. د م ته  د  ،بل 
د هزاره  امرالله صالو په خپله فېسبوک پاښه کې ،ولسمرش لومړي مرستیال

ی دچې د  ،ګانو پروړاندې توهینونکي او توکمیزې څرګندونې خپرې کړې
شو. د هزاره ګانو  دغه کار د پراړ عکس العمل او د خلکو د غربګون رس مخ 

په وړاندې غربګون امرالله صالو د لفظي برید  د ،محمد محقق قومي مرش
بلکې  ،میت نه: "د غنی ټاکنیزه ډله باید پوه يش چې غرور په علڅرګند کړ
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د  ،.(. رسبیره پردې2019 ،په اخالقو او انسوووانیت پورې اړه لري" )پژواک
ساس په کال  یوناما رشۍ ټاکنو په  ۲۰۱۹د راپور په ا سم میالدی کې د ول

یان کې ټاکنو خپلواک کمیسووویون غړ  ،جر ټاکنو  يد  له د  بدال نا ع موال
 خپلواک کمېسوویون یو تن کارمند ته د مرګ ګواښ ترڅنګ د هغې قومیت ته

 .(.2019 ،په عام مضحر کې سپکاوی وکړ. )افغان غږ

لکه څنګه چې د بین االفغانی خربو اترو دوام او د کرونا اوبا ټولو خلک د 
 ،ړي اسووتازيد افغانسووتان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګ ،ګواښ رسه مخ کړي

معلوموواتو د  واو غلطکجنو خربو ډیربا لیونز پووه افغووانسوووتووان کې د کر 
تاوتریخوايل او نورو  ،خطرناکو پایلو خربداری ورکړ. د میرمن لیونز په وینا

ناوړه فعالیتونو ته هڅول برشووي حقونو نړیوال ارزښووتونه تر پښووو الندې 
وهڅوي او د سولې کوي او کولی يش افغانان د یو بل په وړاندې جګړې ته 

 (.2020 ،هڅې زیامنن کړي )د آسیا زړه

د جوګي او بنګړیواالن)چوری فروش( پوه نوم یوه کوچنۍ  ،پوه ورتوه ډول
اقلیت ډله چې په عمده ډول د کابل او شووواميل والیاتو په اوږدو کې ژوند 

 ځکه .یو رسه مخامخ کیږيکوي اکرثا د یو شووومیر خلکو لخوا د توتریخوال
نارینه معموال د کورين کارونو مسوووؤلیت  ،په منځ کې ولږکی وتوکمیز دغو  د

کورنیو د ژوند د بقا لپاره  ومګر د دوی میرمنې د کور څخه بهر د خپل ،لري
کارې کړنې تر رسه کوی لک دوی مختلف  خت خ د کرکې او ته  ځینی و
ستی نارنه  توتریخوالی ډکې خربې کوی چې سې جوګي او بزدل قوم یا تا

 تاسې ښځي کار کوي.مو کور کې دی 
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 :د تاوتریخجنو خربو کول. د معلولیت لرونکو وکړو په وړاندې 3

 ،لريلپه افغانسوووتان کې د څلور لسووویزو کورنۍ جګړې ویجاړونکې پایلې 
که خوارځواکۍ پاملرنې نشوووتون د زرګونو معلولینو المل  ،ل ته د  یا  روغت

رقام شووتون . که څه هم په هیواد کې د معلولیت لرونکو خلکو دقیق اشوووی
چې په افغانسوووتان کې نږدې دوه ملیونه کیږي اټکل  2019مګر د  ،نلري

 ،خلک له سووختو او نیمه سووختو معلولیتونو رسه مخ دي )د آسوویا بنسووټ
او تبعیيضووو تاوتریخوالی (. وایی چې د دې وګړو په وړاندې ټولنیز 2019

سیاو او اقتصادي پروسو کې د دوی برخه اخیستنه محدوده  چلند په 
 کړې.

ستان د کار ،کال کې۲۰۰۸په  شهیدانو او معلولینو  ،ټولنیزو چارو ،د افغان
وزارت د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د عمل ميل پالن جوړ کړ چې په دغه 
پالن کې د معلولینو حقوقو او اړتیاوو د ته د رسیدنې ملی پالن جو کړ چې 

په  هم شوووامل ول.د مینونو له امله اغیزمن شووووی وکړي  په دغه پالن کې
افغانسووتان د معلولیت لرونکو اشووخاصووو د حقونو او ګټو ميل  ،کې 2010

ی قانون په تصوووویب رسه د معلولیت لرونکو د دقانون تصوووویب کړ چې 
صادي رسه  تعلیمي او ظرفیت لوړولو ،کلتوري ،سیاو ،ټولنیز ،خلکو اقت

په ، يچې په دغه برخه کې میرمنې او ماشومان هم شامل د همرسته وشو 
کال کې د ملګرو ملتونو کنوانسوویون لخوا د افغانسووتان د معلولیت  2012

تصوووویب کړ. دغه هیواد معلولیت لرونکو خلکو لپاره  نهلرونکو وګړو د حقو 
نه  ېهیره د ،دي. په هرصووورت يکړ  تګالرې جوړېڅو ملی پالیسوویاين او 



40 

 

ه هیواد د معلولیت لرونکو اشووخاصووو وضووعیت ښووه کولو لپار  وی چې دغه
ندي پورته کړی  ګامونه  یت او کوم اغیزمن  تان دولت د معلول د افغانسووو

لرونکو اشووخاصووو د مالتړ لپاره خپل ميل او نړیوال مکلفیتونه او ژمنې نه 
پوره کړي. نو ویيل شوووو چې په ټولنیز ډول تبعیيضووو چلند او د دې  دی

 له ډیرو کارول نه یوازې دا چې دویخربو خلکو په وړاندې د نامناسوووب 
 بلکې نور یې هم ګوښه کړي دي. ،رصت څخه بې برخې کړيف

ستان کې د  شیمر معلولیت په افغان سپکاوۍ خلکو له نظره یو المل بلل د 
له یوی خوا څنډ ،کیږي ته پاتې شووووی دی د دوی ې حال دا چې دوی 

غړي  لږکیو هغه خلک چې د او نه دی ورکړل شوووی په بشووپړه توګهحقونه 
او د میرمنو پورې اړوند ستونزو رسه  ستونزی  ، مذهبيېتوکمیز  دي دوۍ

خامخ دي ته . م له دوې رسه تعصووووب او دوې  کارولو  په  د بیالبیلو الرو 
توهینونکي او سوووپکاوي  ،د نفرت لرونکي سوووپکاوی کیږي د مثال په توګه 

اقتصوووادي او سووویاو فعالیتونو کې د برخې  ،کلمو کارول او په تعلیمي
: "ما او لرونکو د حقونو یو تن فعال واييد معلولیت  اخیسووتنې محدودول.

لپاره بازار ته والړ شوووو نو کله چې توکو پیرلو د  زما ملګرو پریکړه وکړه چې
د خلکو موږ توه نو  ،مونږ د خپلو ویلچرو رسه پوه بوازار کې ګرځیودلونو

خان ک ومل پاتې  اوه همدا ووچېخطاب  په کور کې  مونږ پریکړه وکړه چې 
 ولیت لرونکي خلک د "د ګوډ او شل" په نوم یادویشو." د الس او پښو معل

افغاين ټولنه کې د کرکې ډکې خربو له ډيل شوومیرل  د دوی دغه کار په چې
کسووان ډیری  ،(اوریدو توان ونلري کیږی. که چیرې یو څوک ناشوونوا )یا د
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سالمی نوم ښه ا شخ  به یو   هغه "کوڼ" په نوم یادوی حال دا چې هغه 
په دې وروستیو کلونو کې  ،د څیړنو پر بنسټڅیړونکو  ي. دانګلیيسهم لر 

کارول کاوي ژبې  ندې د نفرت او سوووپ یت لرونکو خلکو پروړا ډیر  د معلول
 (.2019 ،شوي )واکر

 . د مذهب پر بنسټ کرکه لرونکې ویناوي:4

ستان کې پراخه پیامنه تر  د مذهب پر بنسټ کرکه لرونکې وینا تل په افغان
المل  وشوخړ  یوخونړ د ه د مختلف ډلو ترمینځسو ګو کیږی، چې دغه کړن

په  هال۱۹۹۰شووووې.  بانو د رژیم پرم طال عه  ،میالدی کلونو کې د  شوووی
مذهبي لږکیو د خپلو دیني  ووووومسوولامنانو او د افغانسووتان هندو او سووکه

سټ سلامنانو په ګډون ،عقایدو پر بن شیعه م چې اکرثا د طالبانو لخوا  ،د 
د  ،وروسوووته 2001مګر له  .مخامخ ولله تبعیض رسه  ،بلل کېدل کافران

مسوولامنانو او هندوانو او سووکهانو لپاره رشایط ښووه  یهشوویعه او اسووامعیل
شمیر د وتلو  ۲۰۱۴که څه هم په  ،شوي کال کې د بهرنیو ځواکونو د لوی 

له له ام یت  یدونکي امنیتي وضوووع نګ  ،او د خراب بانو ترڅ طال د نورو د 
 ،یوځل بیا يقومي او مذهبي لږک ،راپیدا کیدو تروریسوووتي ډلو لکه داعش 

او د داعش ترهګره ډله چې شووویعه مسووولامنان  .تر ګواښ الندې راوسوووتي
 کافران بويل په ځلونو بریدونه هم کړي دي. 
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 کول مبارزه رسه خربو کرکجنو له برخه: دریمه

په داسوووې حال کې چې په افغانسوووتان کې د کرکجنو ویناو د مخنیوي     
شووووی، نړیواله ټولنه، مدين بنسوووټونه د رسووونیو  لپاره فرصوووت رامینځته

اسوووتازي او مدين فعاالن کولی يش د کرکجنو ویناو په وړاندې د مبارزې 
ورته اشوواره وشوووه  لکه څنګه چې لپاره قضووايي عميل طرحه جوړه کړي.

)د ټولنیزو  چې د کرکجنو خربو په وړاندې مبارزه د پوهاوي ورکولو ترڅنګ
له الرې اغیزمنه تررسه ( پروګرامونویوګانې او د کيل په کچه راډ ,رسووونیو

  کیدای يش.

 ځیني ټکي لپارهد مثبتو پیغامونو د رسولو 

باید  ،مهمه نده چې تاسوووو د پیغام رسوووولو سووو اتیژي څه ډول کاروئ
 د کرکې بیان رسه مبارزې لپاره ډیزاین او تولید هستاسو د پیغام مینځپانګ

که څه هم چورلیز د هڅو اصووويل  باید د هرډول د پیغام وي.  مینځپانګه 
دا مهمه ده چې د نړۍ له خو بیا هم  ،ويضد کمپاین ځانګړي هدف کرکې 

شوې تجربې په پام کې ولرونورو هیوادونو  جنو ویناو ترڅو د کرک ترالسه 
د یادولو ترټولو مهم شووی دا وي چې هغه ښووايي  .اغیزمنه ويرسه مبارزه 

ډلو او ایډیالوژیو  خپرونکو ا د نفرتمالتړ کوي یجنو خربو څوک چې د کرک
غه  ،غړي دي ځانګړي توګه ه خپل نظر  آنالین توګهپه چې کسووووان په 
په ټولنیزو  ،په هرصوووورت اکرثا په خپلو دریځونو ټینګار کوي؛ ،څرګندوي

خو هغه دي کار بدلول سووتونزمن د باورونو او نظرونو د خلکو رسوونیو کې 
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دی چې خلکو ته مثبت لیدلوری څه چې مهم دي هغه د پیغام مثبت اړړ 
 ورکوي. 

 په وخت کې الندی ټکې په نظر کې ونیسئ:چمتو کولو د یو پیغام د 

  قانع کړي چې د کرکې د ته  یدونکي دې  یل کړئ، ل پاینونه پ کم
بدلون عامل يش. د  ګام واخلئ؛ او هم دوی د  ندې  په وړا یان  ب
ټولنیز پیوستون په شعارونو ډیر کار وکړی او د هغې په نرش کې 

دا ځکه چې مسووواوي حقونه او ميل یووايل  وکړيډیر هلې ځلې 
 ثره الره وي.مبارزو مؤ  د کیدای يش د نفرت پروړاندې

 خت کې د درواغو  د نفرت لرونکې په و قابلې  یدې رسه د م پد
، ځکه دا کړنه کولی يشادعاوې یا د کرکې ډکې خربې تکرار نه 

 .يشزیاتیدو المل  شې چې په بی ساري توګه د نفرت د
  اغیزمنې شووووې ډلې یوازې د قربانیانو په توګه معرفی نه کړو

او پام مو وي  ،خلکو ته وښووایو ماډلونو)الګو( په توګهد  بلکه دوی
 )کلیشه ها( په ناڅاپي ډول تقویه نه کړئ.پخواين دودونه  چې

  که امکان ولري، هغه ډلې او یا څنډو ته پاتې خلک وښوووایاسوووت
 چې ستاسې مالتړي او د نفرت د خپراوی مخالف دئ. 

 ګرافیکونه او ویډیوګانې شوووامل  ،خپلو پیغامونو کې عکسوووونه
نرشووو  دغه پیغامونه ډیر واري په پرتله نو ځکه چې د متنو  کړئ؛

 سپارل کیږئ.ته 
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  کاويد کارولو پرځای ډکو سوووپ نده او مثبت ،کلمو   ې خربېرغ
 چې قانوين اساس ولري  يشوکاروئ او داسې بحثونو ته ور 

  ستاسو پیغام باید باوري وي.تاسې د هغه شخ  په توګه چې
سوتاسوې خربې د کرکې د مخنیوی لپاره کار او مبارزه کوئ باید 

جنو دونکو معترب او د منلو وړ وئ. یو څوک چې د کرکیوود اور
شخ  وي ویناو ضد خربې کوي باید یو معترب  د بیلګې په  ،پر 
په ټولنه کې یو پیژندل شوی کس یا مشهور شخصیت چې  ،توګه

 وینا یې په اوریدونکي باندې مثبت تاثیر لري.

 :اوي لوړولد کرکجنیو خربو د اغیزو په اړه د عامه پوه 

دعامه پوهاوي لوړول یو له اغیزمنو الرو څخه دی چې خلکو ته د کرکې د 
بیان تخریبونکي اغیزو په اړه پوهاوی ورکوي او د ټولنیز یووايل او سووووله 
باندې اغیزه کوي. د کرکې بیان د نوعیت او د هغې منفي اغیزو  ایز ژوند 

دلو او د نفرت ضووود خلک کولی يش د پیژن ،په اړه د پوهاوي لوړولو رسه
د مخنیو فلسفو څخه ډیر پوه يش. د وګړو د پوهاوي لوړول د کرکې د بیان 

کولو کې ډیره ور  د هغو خلکو په قناعت ښوووايي مؤثره دي او په چاره کې 
مرسوووته ونکړي چې دمخه یې د کرکې ویناوې خپرې کړې وې؛ له همدې 

 کیدی يش. پوهاوی د الندې اهدافو ترالسه کولو لپاره کارول ،امله



45 

 

خلکو تووه د کرکې د 
بیان زیان رسونکو او 
ه ویجاړونکو پا یلو پ

اړه پوهاوې ورکول او 
دا چې څنګووه دغووه 

ټولنیز  په ښوووکارنده 
 یووايل او پیوسوووتون

او  ،اغیزه کوي ناوړه
بیان د کرکې څنګه د 

یز زغم  ن ټول کو  خل
 آزمايي 

 کو تووه پوهوواوی خل
د هغو الرو  ،په ځانګړي توګه هغه کسان چې تاسو رسه اړیکې لري ،ورکړئ
مذهبي او جنسیتی لږکي په  ،ژبني ،چې قوميورته معلومات ورکړۍ په اړه 
 کوي.ګټې په نښه  ې، او د دوی ګډکیږينښه 

 ښايي د کرکجنو خربو په خپرولو کې ښکیل کړی چې ید خرب هغه خلک با
چې که تاسې دغه شان کړنې تر رسه کوی نو  يشدوی باید و پوهول ، وي

 د قانونې چلند رسه مخ يش.کیدای يش 

 MAFINDOپه انډونیزیا کې د بدنامۍ سره  بنسټ

ره د رسنیو د مبارزې لپاره د عامه پوهاوي لپا

ملي  ۲۰۱9د انډونیزیا د کوئ.څارنه او ارزونه 

داسې اندیښنې موجودې وې چې د  ،ټاکنو دمخه

سپکاوي پراخه کارول د انتخاباتي تاوتریخوالي 

ه یا ی شي. د انډونیزیا د بدنامۍ ضد ټولناالمل کید

MAFINDO تفتیش او ګرځنده  ،د رسنیو څارنې

پیغام رسولو پلیټ فارم پیل کړی چې خلک کولی 

ره شي د ټاکنو پورې اړوند د بدنامۍ تحقیقاتو لپا

د بدنامۍ ضد مرکز په  MAFINDOوکاروي. 

 بشپړولو سره د عامه پوهاوي کمپاین هم پیل کړ.

فارمونو  د آنالین او آفالین پلیټدا کمپاین 

، بروشرونو( عامه خواله رسنۍ)ویډیوګانو، 

پوهاوی لوړوي ترڅو د بدنامۍ مسله روښانه 

 کړي او د دوی مسؤلیت په اړه د خلکو خبرتیا. د

زیان رسونکي فلسفو شریکولو مخنیوي لپاره 

 کارول
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  په ټول هیواد کې د کرکې په وړاندې د مبارزې الرو چارو او شکایت کولو په
له کومو الرو  هاوی ورکول يش او هغوې وپوهي چې  ته پو یانو  بان اړه قر

 کولی يش خپل شکایتونه درج او له دې ښکارندې رسه مبارزه وکړي. 

 يد خلکو د عامه پوهاو اخیستو څخه په ګټه  سنیود خواله ر

 لوړل.

په کوم رسعت  ،نده کرکې څرګندول نوې ښووکارندهپداسووې حال کې چې د 
خپریدو ته  کرکه خپرونکو خربولکه فیسوووبوک زې رسووونۍ رسه چې ټولنی

او  ،و رسنیو په افغانستان کې وده کړې. ټولنیز ياجازه ورکړې بې ساری د
کرکجنو د  انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د الرسو ،د نورو هیوادونو په څیر

قت کېربو خ په حقی پالې ډلې د آنالین  ،ډیروايل المل شووووی.  قومي ملت
ه خپروي او او قومي مباحثو له الرې قومي شوووعارون ،فلمونو ،پوسوووټونو
او ناپیژنده  وکار اخیسوووتکچه ټولنیزو رسووونیو څخه په پراخه  هغوۍ له
ضا  په خپرولو رسه د کرکجنو خربوجوړولو اکونټونو  د اجتامعی رسنیو ف
ستازی هڅه کويهکړی دخرابه تر ډیره  خپل پلویان ډیر  . د هر توکم ډلې ا

رشۍ ټاکنو په جریان کې ال چټکه او په ښکارنده دا  کړي. سم  څرګند د ول
کوم چې معموال د قومیت پربنسوووټ قطبي حالت ته  ،هشوووو  هحقیقت بدل

 ورسیده همدا وو چې د ولسمرشۍ د ټاکنو ټولې پایلې کړکیچنې شوې. 

 
کارولو رسبیره، د خلکو  ،ټولنیز شوووبکې پاره  غامونو خپرولو ل د منفي پی
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اندیښنې راپورته کولو یا د دوی غږونو اوریدو لپاره د خورا پیاوړي وسیيل 
 د ټولنیزو رسووونیو کمپاینونه چې د ،په توګه هم کارولی شوووو، په ورته ډول

او پدې توګه د اتباعو د په اړه خربتیا خپروي  اغیزوکرکه خپرونکو خربو 
وايل او حقونو په اړه مثبت پیغامونه رشیکوي. د ټولنیزو رسووونیو کارول یو 

کولو لپاره یوه مؤثره او ارزانه الره ې رسه مبارز کرکه خپرولو په ټولنه کې د 
 ،د ټولنیزو رسوونیو له الرې د کمپاین رامینځته کولو لپاره ،ده د همدې لپاره

 یيس.الندې ټکې په پام کې ون د مدين ټولنې استازې باید

  خپل اهداف وټاکئ )هغه څه چې تاسو غواړئ ترالسه کړئ(: د خپل پیغام
ایا تاسوووو غواړئ د زیان رسوووونکي او  ،هدف تنظیم کړئ. د مثال په توګه

چې دغه ستونزه په ټولنه کې  وکړيپیښې رسه مبارزه جوړونکې ستونزې 
حال کې د په  په عمومي ډول د آ ،هورځ تر بلې د ودي  تاسوووو غواړئ  یا 

په اړه  کجنو خربوکر  په برخه کې  ته دخلکو اغیزو  مه پوهاوی لوړولو  عا
 ؟وکړيمرسته 

  چې ستاسو پیغامونه باید ستاسې د مو وي خپل لیدونکي وپیژنئ: په پام
ساس تر رسه  شوی هدف په ا ینعی هغه څوک او ډله  يشکمپاین د ټارګټ 

ه چې تاسوووې غواړي چې پوهاوی یې لوړ شوووې آیا هغوی ته دا پیغامون
 رسیږئ.

  .د بودیجې اټکل 
  .خپله ډله جوړه کړئ 
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  او د آسانه چې کومه الره ستاسې د هدف د ترالسه کولو لپاره  وکړيپلټنه
 ډکه ده. پایښت

  وټاکئ. لپاره تګالره او د فعالیت سیمهد خپل فعالیت د تررسه کولو 
 ډک مینځپانګه لرونکی پیغام  د اغیزمن پیغام رسوووونې لپاره د الرښووووونو

 ئ )لکه څنګه چې پورته یادونه وشوه(جوړ کړ 
پاره خورا مهم  ماتو خپرولو ل پاینونو ډیزاین کولو او معلو هاوي کم  د پو

ګامونه د اهدافو یدونکو) مخاطبین( ،پورتني  یاو او  ،اصووويل ل رسچینو اړت
س اتیژۍ  خپرولو 
)مناسوووب رشایط( 
کوم چې عمومووا د 
تووحوولوویوولووونووو او 

یووا نووورو  ،غووونووډو
میتودونو لووه الرې 

 تررسه کیږي.

 

 ،خووپوول پوویووغووام د
 ،بی ونو ،پوسټرونو

 او د ولسووې ه ونو
 په کارولو رسه خپور کړئ:

ه په سویلي سوډان کې د ځوانانو ډلې د بهرنیانو پ

 وکړهوړاندې د کرکې بیان سره مقابله 

د بهرني مرستندویه  ،په سویلي سوډان کې

زیات  او غلط معلومات کرکجنپه اړه  ګارکونکو

 هرنیا د کرونا ویرسکوله چې بادعا ول. دغو خلکو

ر سره مبارزه نه کوئ بلکې د زیاتیدو لپاره یی کا

د کلیوالو روغتیا پاملرنې ته  کوي.چې دغه کار

 و مرستندویوبهرنی له امله ېې په او ورساوهزیان 

ي په سویل . د ځوانانو شبکېوشو برید باندی یو 

ډلې رامینځته بارزي سوډان کې د افواهاتو سره م

 د کلیوالو ،فعالیتونو په منځ کې چې د نورو ،کړې

عامه پوهاوی معلوماتو په اړه  وځ د هغه غلطترمن

 زیات شو چې د بهرنیو مرستې د خلکو د ګټې لپاره

 دي.
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سې حال کې چې ټولنیز رسنۍ لیدونکو ته رسیدو لپاره ارزانه الره ، ده پدا
نو تاسې باید پوسټرونو، ویناپاښو او د کیلوالې ه ونو له الرې د معلوماتو 
خپرولو لپاره کار واخلی. دودیز میتودونه د مخاطبینو لپاره مهم دي چې 

په ځانګړي توګه په لیرې پرتو  ،ممکن ټولنیزو رسووونیو ته الرسسوووی ونلري
طبقه خلک دغه  سووویمو کې تاسوووو باید په غور پیغامونه جوړ کړئ ځکه

غامونو  ید د پی با نه مخکې  غام د نرشووو  یا لرئ. د پی ته اړت دودیز میتود 
شې سو د پغام د مینځپانګې د لیکلو  .مینځپانګې په غور رسه ولیکل  ستا

لپاره زیات فکر او غور ته اړیتا لری تر څور موثر او ګټورتوب یې په نهایی 
ې څرنګه پیغام ه کوی چتاسې رسه مرست الندې ټکې حالت کې قرار ولری.

 تیار کړئ. 

  خپل هدف روښانه کړئ او بیا خپل هدف او مخاطبینو ته په کتلو
 خپل د عامه پوهاوی پیغامونه ترتیب کړئ.

  د زړه راښووکونکو انځورګري)نقاشووی( او انځورونو څخه ګټه پورته
 کړئ.

 .هغه عنوان وټاکی چې ستاسو د پیغام مهمه برخه بیانوی 
 سم  هخپل سواد رسه  مینځپانګه)محتوا( د خپلو لیدونکو اړتیاو او 

نه او منت ،تنظیم کړئ یاد ولرئ چې انځورو  دي ډیر اغیزمن په 
 خلکو په ذهن کې تر ډیره ساتل کیږي. داو 
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  خپل پیغامونه د مخاطبینو د علم د کچه په اندازه ترتیب کړی
ی مخې ښوووونځیو درواز  ،کور په کور کمپاین ،لکه ) عامه ځایونه

 (.او دیته ورته نورو طریقو په کارولوته 

 د محيل شورا غونډو له الرې د معلوماتو راټولول او خپرول:

د سیمه ییزو شوراګانو ناستې کولی يش د کرکې د بیان د تاثیراتو په اړه د 
د ه اواره کړي. معلوماتو رشیکولو او د ځایی خلکو پام راجلبولو لپاره د الر 

د مدين ټولنې فعالینو ته هم فرصوت برابروي ترڅو د محيل شوورا ناسوتې 
خلکو اندیښنې درک کړي او د هغوی د عدالت غوښتنې فعالیتونه د ځایی 

باید چې د  خلکو لومړیتوبونو رسه سوووم کړي. مدين فعاالن اړتیا لري او 
 ځایی خلکو رسه په پراخه کچه کار وکړي.

 تلویزیون او راډیو:

ښارونو سیمو په پرتله د کرکې بیان ډیر  ،کې په لویو  چیرې چې د کلیوالو 
په ځانګړي توګه ټولنیز  ،عام دی او خلک معموال رسوونیو ته الرسسووی لري

تلویزیون او راډیو پیغامونه په پراخه کچه او په اسانۍ رسه پراخه  ،رسنۍ
 پیغامونه ډیرو اوریدونکو ته رسیږي. لیدونکو ته د الرسو وړ دي. ستاسو 

 خربو څارنه او راپور ورکونه: لرونکود نفرت 
د نفرت کولو ډیری قضووویې ډیری وختونه د ټولنیزو او دودیزو رسووونیو له 

رسووونۍ د نفرت خپرولو لپاره د  ،الرې راپورته کیږي. په ډیری قضووویو کې
پاره کارول کیږي؛ د همدې ل پاره د  ،یوی الرې په توګه  د رسووونیو څارلو ل
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یو  مدين ټولنې بنسوووټونه کولی شوووې د میکانیزم درلودل خورا مهم دي. د
واحد نظر په اساس د ټولنیزی رسنۍ او غږیزي رسنیۍ د څارنې لپاره یو 

 .پرې څارنه وکړي خاص میکانیزم جوړ او

په توګه ثال  کار کوي  ،د م پاره  یت لرونکو خلکو ل هغه ادارې چې د معلول
ه تر رس  کرکجنو خربو کولی يش د معلولیووت لرونکو خلکو پروړانوودې د

بیان کرکجن  بله خوا د میرمنو ډلې کولی يش د، شوووی قضوويې ثبت کړئ
تاوتریخوالی المل  د قضی هم د ځان رسه ثبت کړي چې د ښځو پروړاندې
تلویزیون چینلونو  ،کیږي. د رسنیو څارونکی کولی يش په ټولنیزو رسنیو

  وڅاري. کرکې خربې او راډیو کې د 

او د اړوندو الرو څځه راپور  ،بیان منونې ټولې باید وپیژندل يش د د کرکې 
لکه د په فیسوووبوک کې د کرکجنو ویناو خپرول  ،يش. د مثال په توګهورکول 
چې دوی ته  ي پیغامونهژبني او مذهبي ډلو پروړاندې نفرت لرونک ،توکمیز

د  بیان په قضووویو کې د مؤثره راپور ورکولوکرکجن د  دا چاره زیان رسووووي.
 له اړوندو ادارو رسه مرسته وکړي.  تایید لپاره

 شکایتونو ته د الرسسۍ په خاطر باید الندې ټکي په پام کې ونیول يش:

 .د شکایاتو السته راړل 
 .د شکایاتو ثبت 
  د شوووکایاتو څارنه او ځان پوهول چې ایا دغه شوووکایات د ثبت

 دی.وړ کولو 
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 .)د شکایاتو څیړل) په منظمه توګه 
  څیړل په بې پرې او مسلکې توګه.د شکایاتو 
 .د راپورونو څیړل او چتمو کول 
 .د راپورونو د پا یلو رشیکول مربوطه دولتی ادارو ته 

رسه  پروپاګند کمولو لپاره د اړوندو وګړو او بنسټونود نامناسب افواهاتو او 
کرکي خپرول یوه پراخه ستونزه ده او یوازې یوه ډله نيش کولی  ورته عمل:

 ،ژورنوالیسوووتوان ،دولتي چوارواکي ،مودين ټولنې هغوه خپواره کړي. لکوه:
بايت ادارې خا او د رسووونیو رشکتونه چې هر یو یې  ناظر بنسوووټونه ،انت

کاري برخې ل ګډه هلې ، ريمختلفې  په  پاره  ید ټول د نفرت کمولو ل با نو 
د ټولنیزو شوووبکو بانفوذه کارونکي چې  ،ځلې وکړي. د مدين ټولنې فعالین

او حکومتي چارواکي اړتیا لري چې د هر ډول  ،د مدين فعالیت مالتړ کوي

 د کرکې ویناو په اړه د یو بنسټ غربګون:

د اندونیزیا د سیمه ایزو ټاکنو په رس کې، د مخابراتو وزارت، ميل پولیس، د ټاکنو د 
همکاري څار  بنسټونه او د ټاکنو کمیسیون د نفرت بیانونو څار او مبارزه لپاره خپله 

ګړندۍ کړې. د انډونیزیا د مخابراتو وزیر، د حکومت او قانون پيل کونکو لخوا د 
ټیکنالوژۍ پراساس د څارنې س اتیژیو ته په اشارې رسه، د عامه پوهاوي 
کمپاینونو مالتړ وکړ "د تبعیض او نفرت بیانونو خپریدو مخنیوي لپاره یوه مؤثره 

دين ټولنې او نامتو خلکو غږ وکړ چې د الر". ټاکل شوی وزیر پر شخصیتونو، م
 پوهاوي لوړولو په فعالیتونو کې برخه واخيل.

د ملی او مذهبی نفرت لرونکو خربو مطالعه د   ,Muntarbhorn, Vitit رسچینه:
 تحریک بندیز.اسیا اوقیانیوس
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مخنیوي خربو احتاميل توواوتریخوايل مخنیوي لپوواره د نفرت خپرونکو 
 ي.لپاره په ګډه کار وکړ 

 د بدلون راوستلو لپاره عدالت غوښتنه:
دا بهیر د ، عدالت غوښوووتنه د غږ اوریدو او غږ پورته کولو یوه وسووویله ده

چې تاسوووې کومې ژمنې د  عدالت غوښوووتنې غږ سووویاو ډلو ته رسووووي
مختلفو جریاناتو په لړۍ کې تر رسه کړي باید هغه ژمنو ته د عمل جامه 

او یا د چارواکو په  چې په یو اداره  ور واغوندي. عدالت غوښتنه کولی يش
خاب ګومارنه او د ، انت

قوانینو په اصووالح کې 
رغونووده رول ولووبووی 

ید با په یوې  کوم چې 
اداره کې دې چارې ته 

په ټوله کې يش؛ کار و 
عوودالووت غوښوووتووه د 

نا ده په مع نو ، بدلون 
دغه کړنه کولی شوووې 

د ، چووې د البوویووګوورۍ
، بنسټونو په پرانیسته

نو  ټو بنسوووو نې  د موود

د نفرت لرونکو خربو پر وړاندی احتاملی تګالره او 
 چوکاټونه:

 اساسی قانون 
 د جزا قانون 
  د ملی یووالی/انسجام/ هم زیستی 
 د ټاکنو قانون 
 د سیاسی ګوندونو قانون 
 د رسنیو قانون 
 د کفر الفاظ پر ضد قانون 
  وړاندی قانوند توپیری چلند )تبعیض( پر 
 ملی پراختیا برنامه 
 د جنسیت ملی پالیسی/برنامه عمل 
  د برش حقونو ملی او د عمل برنامه 
 د توتریخوالی)نفرت لرونکې خربو( قانون 
  د انټرنیټی امنیت قانون 
 د ملی امنیت قانون 
 .د ګړنالرو ګوډ 

    Source: IFES White Paper on Countering Hate 
Speech in Elections  

https://www.ifes.org/sites/default/files/2017_ifes_countering_hate_speech_white_paper_final.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/2017_ifes_countering_hate_speech_white_paper_final.pdf
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د رسنیو رسه دوامداره اړیکي او دی ته ورته نور فعالیتونو په اساس ، مالتړ
 .راوړنې ولريالسته 

لنې بنسوووټونه باید د د مدين ټو  ،ویناو په اړهکرکجنو په افغانسوووتان کې د 
قضووویې ډول او د هغوی چلند ته په پام رسه د نفرت د پدیدې پروړاندې 
حال کې چې د  پداسوووې  کاروي.  یل سووو اتیژۍ و پاره بیالب بارزې ل م

خو که څه هم چې  ،افغانستان د نوي جزا قانون کې د نفرت بیان جرم دی
د نفرت ،يد نفرت بیان د تعریف کولو لپاره ډیری اړین عنارص شوووتون نلر 

معلولیت او داسووې نورو پراسوواس کیدی يش. په  ،جنسوویت ،بیان د مذهب
ماتو د  قدا قانوين ا ځانګړي  مادې پيل کول د  قانون کې د دې  جزايي 

له امله زیامنن  قانون څخه نشوووتوايل  یاد  باید رسغړونکي کیږي چې د 
. مدين ټولني باید د نفرت د پدیدې رسه د مبارزې لپاره ټول مجازات يش

پالیيس  ېد یو منظم، وښتونه په الره واچوي. لکه څنګه چې یادونه وشوهن
 په درلودلو رسه اغیزناک ګام واخستالی شې.

کجنو خربو د کر باید  څارنواالنو، او مدين ټولنې بنسټونو لپاره  ،د پولیسو 
په اړه د روزنې برنامې او د عامه پوهاوی د لوړاوی ورکشاپونه په د راکمولو 

 .يشالره واچول 

په پام  دا مهمه ده چې ټول پوهاوی په ځانګړي ډول ټاکل شووووی هدف ته
، او د برشي حقونو په چوکاټ کې چمتو يش او له تبعیض يشکې  تر رسه 
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بیان کجن د کر د سووووله ایزې آزادۍ او د بیان آزادي او  ،د خالصوووونڅخه 
 .يشونیول ترمینځ اړین توپیر په پام کې 

 پول س: 

قضووویو او جنایی پیښوووو د کرکه رامینځته کونکو د نفرت لرونکو خربو او 
د عامه  لپاره باید امنیتی ځواکنونو په خاصوووه توګه پولیسوووو تهراکمولو 
دغه برنامي باید په داسوووې بڼه ، يشپه الره واچول پروګرامونه پوهاوی 

چې د نفرت  يشچي پولیس پووه دی قووادر  يشډیزاین او روزنووه ورکړل 
خپرونکو خربو قضووا ی وپيژنی او د هغې د مهارولو لپاره کوټلې ګامونه تر 

پولیسو ته باید وښودل شې چې څنګه مستند سازی ، الس الندی ونیسې
قدا په راټولونه کې ا هدو او معلوماتو  کوم چې د نفرت  وکړيم یا د شووووا

لکه ځینې وختونه په انالین ، لرونکو خربو په پا یله کې رامنځته شوووو دی
چې دغه چاره د خلکو ترمنځ د خربې خپریږي. ډکې تاوتریخوايل بڼه د 

نفرت د زیاتوالی سووبب ګرځې نو پولیس باید ځان مسووؤل وشوومیری او د 
له هم د نفرت لرنکو نفرت لرنکو خربو د مخنوی کار وکړی او دوی باید خپ

ته اړتیا ده چې  ونو پولیسوو، وکړيخربو د تررسه کیدول څخه ځان سوواتنه 
تر څو  يچلند په مناسوووبه بڼه عیار کړ خپل د مجرمینو او قربانیانو رسه 

 .وکړيخلک د پولیسو رسه په هر برخه کې مرسته 
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 څارنواالن:

ید یو لړ روزنې ورکړل يش ترڅو د دوی ظرف با ته  یت او پوهه څارنواالنو 
قانون لخوا اجازه ورکړل شووووي قضووویو کې د ک، يشلوړه  رکجنو ترڅو د 

څرنګه له مجرمینو څارنوال باید پوه يش چې  .خربو بشوووپړ تحقق وکړي
وکړي او د قربانیانو رسه اړیکه ونیيسووو ترڅو شوووواهد وړاندې  رسه چلند

 يش.

 د مدنې ټولنو بنسټونه:

 ،جرمونو په نظارتکرکه خپرونې دې امله چې د مدين ټولنې فعالین د ه ل
دوی اړتیا لري چې په  ،او راپور ورکولو کې حیايت رول لوبوي ،مستند کولو

ندې د  با نه  یدې د کرکچنو ټول پد په وخت رسه د دې  تاثیراتو او  ناوو  وی
مدين ټولنې بنسوووټونه کولی يش  په مخنیوي اهمیت څخه خرب وي. د 

. وګه عدالت غوښوتنه وکړي چې ټولنیز یوايل ته زیان ونه رسویږيداسوې ت
پاین هم وکړي ترڅو د نفرت څخه ډ  پاره کم قانون ل کې دوی کولی يش د 

مدين ټولنه  ،جرمي کړي. د نفرت ضووود پیغامونو خپرولو رسبیره خربې 
قانوين  پاره د  مه کولو ل حاک عاملینو م یان ازادی ضوووود  کولی يش د ب

په اړه کانیزمونو  په لوړولو کې مهم رول ولوبوي می هاوي  یان او  ،د پو د ب
باید ( پولیس وي یا د ټولنیزو رسووونیو کارونکی)آزادۍ رسغړونکی که هغه 

که چیرې خلک د قوانینو په اړه معلومات ونلري نو هیڅ ډول  محاکمه يش.
 مقررات به اغیزمن نه وي. 
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 ژورنالستان:

د آزادۍ لپاره یوه اسووواو ننګونه ده. دا  د کرکجنو خربو خپریدل د بیان
د رسنیو گټه اخیستو رسه وده کوي. ناوړه   نه په د بیان د آزادي ښکارنده 
کوم چې د بیالبیل دلیلونو لپاره د ځانګړي  ،د بیان بیالبیل ډولونهله الرې 

ندې د نفرت یا افرادو پروړا نه  ،ډلو  تاوتریخوايل او تبعیض خپرولو الملو
دوې ي. خربیاالن اکرثا لومړی د دې مسووولې رسه مخ کیږي. دي څرګندیږ

سنیو له الرې خپریږيپوهیږي چې کرکجن پیغامونه څه ډ له دې  . ول د ر
له  به نلريام تان تجر تان کې ډیری ژورنالیسووو غانسووو په اف ځینې  ،چې 

  . بدلیږي  پروپاګند پهوختونه د دوی عملونه په ناپوهۍ 

اخالقي ژورنالیزم یو مهم اصووول دی. په کنټرول د تیروتنو لرونکي کرکه د 
خربیاالن پخپله د سووویاو تعصوووب  ځینې وختونه چاپیریال کې ناسوووم

چې رسوونۍ په خپل  هم شووته داسووې ژورنالیسووتانهمداراز قرباين کیږي. 
 لپاره یوه وسیله ګرځوي. خپرولو قومي او سیاو پروپاګند کې د نفرت

تانو روزل او د مخنیوي د نفرت لرونکو خربو د دوی  په اړه د ژورنالیسووو
څه لوړول  پوهاوی  ید هغه  با پاره  دي چې د کرکې خپرولو د مخنیوي ل

تررسه يش؛ ځکه چې ډیری وختونه د کرکې د بیان د پدیدې په اړه ناپوهي 
  د هغې د ودې المل کیږي. 
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 په افغانستان کې د کرکې لرونکو خربو څارنه او څیړنه:
 ،کېاوږدو په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. د تاریخ په نفرت لرونکې وینا 

مذهبي لږکیو باندې فشوووار و او واکمنانو د مذهب کارولو له الرې توکمیز 
د خپلو ګټو لپاره د وسوویلې په توګه کاروي. تر دې دمه په څو خلک  راوړی

په اړه هیڅ تحقیق نه دی  پایلو  تان کې د کرکې د بیان دالیلو او  افغانسووو
علتونو او پایلو په اړه هراړخیز  ،د هغې حد ،کرکه خپرولود  ،و ځکهشوی؛ ن

 .لیدل کیږي تحقیق ته بیړنې اړتیا 

 یوه پروژه باید الندنیو ټکو ته په کتو رسه ډیزاین يش:

  راټولولو  کرکجنو خربوپه لیکيل، غږیزي او ټولنیزو رسوونیو کې د
 .کولچمتو  نومیتودو د  او تعقیب لپاره 

  په  ،منت ،رسووونۍد ټولنیزې له الرې د یوې مودې  غږ او ویډیو 
  کول. ترالسه اومه)خام( مواد  ي بیانجریان کې د نفرت خپرونک

  میکووانیزم جوړول او د راپور ورکولو پر  د راپور ورکولو یو منظم
په دی پوهول چې کوم  ندی موجده خنډونو څیړل او دوی  واړا

 .ورکوالی يشاو کوم یو راپور نه  يشموضوع راپور 

تاسوووو د  نه ده. هرڅومره چې  مه رسچی مات نننۍ نړۍ کې یوه مه معلو
په اړه  یدونکو  په هومره ښووووه  ډیر پوهاوی ولريخپلو ل یاود هغوۍ   ،اړت

د لیدونکو اندیښنې او ګټې په وخت رسه په  .پوهیدای شئاندیښنو او ګټو 
د معلومات باید په سووویسوووتامتیک ډول راټول يش ترڅو یو فر  .ګوته کړئ
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د  .وکولی يش د تحقیق پوښووتنو ته سووم ځواب ووایی او پایلې یې وارزوي
 لیدونکو په اړه معلومات تاسو ته د اړتیاو پوره کولو وړتیا درکوي.

 الندې پنځه مرحلې د معلوماتو راټولولو لپاره مهم دي:

 تاسو باید مشخ  کړۍ چې څه راغونډ کړئ. 
  راغونډول پیل کړئباید د معلوماتو مشخ  کړئ، چې کله. 
  دا معلومه کړئ چې تاسووو د معلوماتو راټولولو لپاره کومه تګالره

 کاروئ.
 .د معلوماتو راټولول پیل کړئ 
 .راټول شوي معلومات تحلیل کړئ 

 د معلوماتو راټولولو طریقه:
په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره الندې کرکجنو خربو د  يشتاسوووو کولی 

 طریقې وکاروئ

  پوښتنهنظر 
 ژورې مرکې 
 .پر ټولنیز رسنیو څار درولودل 

 منازعاتو درک کول: فرهنګيپه شخړو کې د 
 پووه فرهنګی هغووه راپورونووه چې د منووازعوواتو پووه وخووت کې 

 ېموضووع په افغانسوتان کې ډیر داشوان حسواسویتونو بدلیږی 
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شخړه ، پیدا کیږی ستان کې روانه  سې حال کې چې په افغان پدا
بلواګر باید په بشوووپړه  ،بلواګر اکرثه د یوې توکمیز غړي دي ،کې

توګه ټولنې ته ونه پیژندل يش. په نورو ټکو د یوې توکم بلې ډلې 
غلطي باید د ډیر احتیاط رسه ويش. د کلتور او دود تنوع ته هم 

ید درناوی ويش کارونو کې  ،با په خپلو  ید  با تان  او ژورنالیسووو
 مسلکي وي.
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