"ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎن د ﺁزادۍ" ﭘﻪ اړﻩ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ
اﻓﻐﺎن ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ،د ﺧﺒﺮي رﺳﻨﻴﻮ اوﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻦ ﻏﻮﻧډﻩ درﻟﻮدﻩ ،ﭼﯥ د ﻓﮑﺮ او ﻧﻈﺮﻳﻮ د ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺑﯧړﻩ د ټﻨګﯧﺪوﻧﮑﯥ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل او د ﺧﺒﺮي رﺳﻨﻴﻮاواﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ دﻻﺳﺮﺳﻲ د زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﮑﯧﻮ
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﭙﻠﯥ اﻧﺪﯦښﻨﯥ څﺮګﻨﺪې ﮐړې.
ﭘﻪ دې ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﻣﻮږ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻟﺮو ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ،ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او ﻋﺎدي اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ  ،ﭼﯥ ﻏﻮاړي
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻧﻈﺮﻳﺎت راﻏﻮﻧډ او ﺧﭙﺎرﻩ ﮐړي او د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﮏ او ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﮑړې
وﮐړي ،ﻧﺎ اﻣﻨﻪ ځﺎﯼ دﯼ .ﻟﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻴﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ زﻣﻮږ اﻧﺪﯦښﻨﯥ ﻧﻮر هﻢ زور اﺧﻠﻲ .
ﻣﻮږ ،ﺑﺮﺧﻪ وال ددې ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﻮو ﭼﯥ:
 .١د ﺑﻴﺎن ﺁزادۍ  ،د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ اﺧﻴﺴﺘﻞ او ﺧﭙﺮول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪوﻧﮑﯽ ﺣﻖ دﯼ ،ﭼﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن
او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐړى ،ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ،د دوﻟﺖ او ﻧﻮرو ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ درﻧﺎوي وﺷﻲ او وﺳﺎﺗﻞ
ﺷﻲ.
 .٢ټﻮﻟﯥ ﺧﻮاوې د دوﻟﺖ  ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ډﻟﻮ ،ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ګډون ددې
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي  ،ﭼﯥ د دې ﺣﻖ اﺣﺘﺮام وﮐړي ،هﻐﻪ وﺳﺎﺗﻲ  ،ﻟﻪ دې څﺨﻪ ډډﻩ وﮐړي ،ﭼﯥ ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎن او ﻧﻮر
ﮐﺴﺎن  ،ﭼﯥ د ﺑﻴﺎن د ﺁزادۍ د اﺻﻞ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻏﻮﻧډوي  ،ﺧﭙﺮوي ﻳﯥ او ﻳﺎ ﺻﺮف ﭘﻪ دې ﺑﻨﻴﺎد ،ﭼﯥ
ﺧﭙﻠﯥ ﻧﻈﺮﻳﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮي ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐړي ،ﭘﺮهﻐﻮى ﺑﺮﻳﺪ وﮐړي ،وﻳﯥ وژﻧﻲ ،و ﻳﯥ ﺗښﺘﻮي او ﻳﺎ ﻳﯥ ﺑﻨﺪﻳﺎن ﮐړي.
 .٣ﻣﻮږ ﭘﻪ ټﻴﻨګﻪ ﺳﺮﻩ هﻐﻪ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ او ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﻮو،ﭼﯥ "ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎن د ﺁزادۍ ﺣﺎﻟﺖ  :د ﺳﻼ
ﻣﺸﻮرو ﻟﻨډﻳﺰ" ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې راﭘﻮر ﮐﯥ ﺧﭙﺮې ﺷﻮې دي.
 .۴ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﻮ هﻐﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ژﻣﻦ ﻳﻮ،ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوي وﺷﻲ ،د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮﻻﺳﯽ
او ﻳﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰ او دﻳﻤﻮﮐﺮات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.
ﻣﻮږ ﺑﺮﺧﻪ وال دې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻪ رﺳﻴږو ﭼﯥ،
 .۵د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮاوﺑﻴﺎن ﺁزادي ،د ﺁزادواوﻋﺎدﻻﻧﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ،ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰ اواﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ او د ﻣﺸﺮوع او
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﻨﻮﻧﮑﻮ دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ او دارﻧګﻪ د ﻳﻮې داﺳﯥ ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺁزادې ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ د
ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړﻩ وي؛
 .۶د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮑﻲ وګړﻳﻮ ،ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﺎﻧﻮاو ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ښځﻴﻨﻪ ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ  ،هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻴﻮ دﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب زﻳﺎﺗﯥ اﻧﺪﯦښﻨﯥ ﺷﺘﻪ ،ﻧﻮ ﻟﻪ هﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﭼﺎرواﮐﻴﻮ ﻏږ ﮐﻮو ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﯧﻮاد ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ د ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﻤﻼﺳﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐړي.
.٧اﻓﻐﺎن ﺧﺒﺮي رﺳﻨۍ او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ د ﻗﻮﻣﻲ ،ژﺑﻨﻴﻮ او اﻳډﻳﺎﻟﻮژﻳﮑﻲ اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي ،ﭼﯥ
دا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ وهﻲ  ،ﻧﻮ ﻟﻪ هﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻣﻮږ د ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ هﺮﮐﻠﯽ ﮐﻮو ،ﭼﯥ د
ﻳﻮاﻟﻲ ،ګډې هﻤﮑﺎرۍ  ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اړﻩ د روڼ ﺗﻮب او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐﯥ وي او د ﮐﺮﮐﯥ ﭘﻴﺪا
ﮐﻮوﻧﮑﯥ ﭘﺮوﭘﺎګﻨډې ﭘﺮوړاﻧﺪې ګډ درﻳځ ﻏﻮرﻩ ﮐړي.
 .٨د اﻓﻐﺎن ﺧﺒﺮي رﺳﻨﻴﻮ د ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺧﭙﺮول او د ﺧﺒﺮي رﺳﻨﻴﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﺧﭙﻠﻮل  ،ددې
ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دي  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺳۍ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﻣﻬﻤﯥ ﻣﺴﻠﯥ روښﺎﻧﻪ  ،ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﻩ او
ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐړي ،ﺗﺮڅﻮ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوى راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.

 .٩ﭘﻪ ﺗګﻼرې او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻮرﻩ واﻟﻰ راﺷﻲ  ،څﻮ د دې ډاډ ﭘﻴﺪا ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې وﺳﻴﻠﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ﺁزاد ﻟﯧږد ،د ﻧﻈﺮﻳﻮ او ﻓﮑﺮوﻧﻮ ډﯦﺮواﻟﻲ ﺗﻪ اﺣﺘﺮام او د هﻐﻮى ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻴږي.
ﻣﻮږ ،ﺑﺮﺧﻪ وال دې ﺗﻪ ژﻣﻦ ﻳﻮ ،ﭼﯥ:
.١٠د اﻧﺪﯦښﻨﯥ وړ ﻣﺴﻠﻮ د ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﮑﻪ د رﺳﻨﻴﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻘﻴﺐ ،ﭘﻪ دې اړﻩ د ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ څﺎرﻧﻪ  ،ﻟﻪ
دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د وﺿﻌﻴﺖ د ښﻪ واﻟﻲ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﺑﻴﺎن د ازادۍ ﭘﻪ اړﻩ
ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻮو.
.١١د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ او ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ رﺳﻨﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮﻟﻮ ﺟﻮړول  ،ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ او ﺧﭙﺮول ﭘﺨﭙﻠﻪ
ادارﻩ ﮐړي  ،د ﻻﻳﺤﯥ د ډاډ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي .او ورﺳﺮﻩ ﺑﻪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ اړﺧﻪ د ﺑﺮاﺑﺮو ﺷﻮﻳﻮ
ﻣﻘﺮراﺗﻮ او د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ رﺳﻨﻴﻮ د څﺎرﻧﯥ اړﺗﻴﺎ ﻣﺤﺪودﻩ ﮐړي.
 .١٢د رﺳﻨﻴﻮ د هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﻩ ﮐﭽﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي د هﻤﻐږۍ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ روﺣﻲ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل
،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د دوى ﻣﺴﻠﮑﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎوړﯼ ﺷﻲ  ،د ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺴﻠﻮ ﭘﻮښښ اوﻋﺎﻣﻪ وګړﻳﻮ ﺗﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻏﻮرﻩ واﻟﻰ را ﺷﻲ .
 .١٣د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ رﺳﻨﻴﻮ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﻳﻮواﻟﻲ ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل ،څﻮﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ
رﺳﻨﻴﻮ د ﺷﺮاﮐﺖ د ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﮑﻴﻮ ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﻮ ،ﻃﺮﻓﺪارﻩ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ او د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ رﺳﻨﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د وﻳﺶ ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ ګډﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ وﺷﻲ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ډﻟﻮ ،دوﻟﺖ ،ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ او وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﻧﺎوړﻩ ﮐﺎرول
ﮐﻴږي.
 .١۴د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ رﺳﻨﻴﻮ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د روڼﻮ او ﺣﺴﺎﺑﻲ ﮐړﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،او
هﻤﺪارﻧګﻪ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ رﺳﻨﻴﻮ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﻮ د ﺗﻤﻮﻳﻞ د ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ او د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ رﺳﻨﻴﻮ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﺷﻮﻳﻮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﭘﺨﺎﻃﺮ ﻟﻪ دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮو.
 .١۵ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮاو ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د اﻧﺪﯦښﻨﯥ وړ ﻣﺴﻠﻮ د ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ  ،ﻟﻪ ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ ،ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮد ﮐﺎر د ښﻪ واﻟﻰ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮو.
ﻣﻮږ ﺑﺮﺧﻪ وال:
 .١۶د دې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮو ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎن ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ او د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﻧﺎوړﻩ
ﭼﻠﻨﺪ ،ﺗښﺘﻮﻧﯥ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ او وژﻧﯥ ﭘﯧښﯥ ﺗﺮ ﭘﻠټﻨﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ ،څﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او دهﻐﻮى د
ﮐﻮرﻧﻴﻮﺣﻘﻮق ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻲ  ،د زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﮑﻲ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻟﻪ ﻓﺮهﻨګ ﺳﺮﻩ ﻣﺠﺎدﻟﻪ وﮐړي او دهﯧﻮاد داﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
اوﻗﻀﺎﻳﯥ ﻣﻮﺳﺴﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﺮځﺎﯼ ﮐړي.
.١٧ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ او اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻏږ ﮐﻮو  ،ﭼﯥ د ﺑﻴﺎن ﺁزادي ،ژوﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮاو د رﺳﻴﻨﻮ د ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ د ﺧﭙﻠﯥ
ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﮐﯥ ځﺎى ورﮐړي  ،د ټﻮل هﯧﻮاد ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ او د ﺑﻴﺎن د
ﺁزادۍ د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ګړﻧﺪي ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي .
 .١٨ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﺑﺎﻧﺪې ﻏږ ﮐﻮو  ،ﭼﯥ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻪ ورﺳﻴږي،
ددﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ﺳﻤﻼﺳﻲ او ﭼټﮏ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮﻟﭙﺎرﻩ ﻻرﻩ هﻮارﻩ ﮐړي اوﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﻪ ﻏﻮاړو ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﻬﻴﺮ
ﮐﯥ زﻣﻮږ ﻣﻼﺗړي ﺷﻲ.
 .١٩ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻏږ ﮐﻮو ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راډﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﻤﻼﺳﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ،ﭼﯥ هﻐﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﻧﺎﺷﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻲ.

.٢٠د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ډﻳﺮ زﻳﺎت ﻣﻼﺗړ د اﻗﺪام ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮو  ،ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او
د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ ښﻪ ﮐړي ،ﭼﯥ د اﺻﻠﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ هﯧﻮاد ﮐﯥ د
ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ،اﻣﻨﻴﺘﻲ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯥ ﭼﺎرو ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ښﻪ واﻟﯽ وﻣﻮﻣﻲ.
 .٢١د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻓﻐﺎﻧﻲ رﺳﻨﻴﻮ ،ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ او ﻣﻮﺳﺴﻮﺳﺮﻩ د
زﻳﺎﺗﻮاو هﻤﻐږﻩ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮو  ،څﻮ د ﺑﻴﺎن د ﺁزادۍ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻧﯥ د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو
زﻳﺎﻧﻤﻨﯧﺪوﻧﮑﻴﻮ ډﻟﻮ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐړي.
 .٢٢ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ رﺳﻨﻴﻮ  ،د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ  ،ﻣﺮﺳﺘﺪوﻳﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او ﭘﺮ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻏږ ﮐﻮو ،ﭼﯥ د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺷﺮﻳﮑﻮﻟﻮ او د ﻧﺎدوﻟﺘﯽ رﺳﻨﻴﻮ د ﺗﻤﻮﻳﻞ د ارزوﻧﯥ او ﭘﻠټﻨﯥ ﻳﻮ ګډ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ،ﭼﯥ روڼﺘﻮب
او اﺣﺘﺴﺎب ﻻ ﭘﺴﯽ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ او د رﺳﻨﻴﻮ د " ﺳﻴﺎﺳﻴﺘﻮب" ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﯽ.
.٢٣اﻓﻐﺎن ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن  ،رﺳﻨۍ او ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ هڅﻮو ،ﭼﯥ د ګډې ﻣﻮﺧﯥ او د ﺑﻴﺎن د ﺁزادۍ د ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر وﮐړي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎن د ﺁزادۍ ﭘﻪ اړﻩ د څﻮ اړﺧﻴﺰو ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې.
ﮐﺎﺑﻞ – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﻣﺎرچ  ٣٠ﮐﺎل ٢٠٠٩

