
  پريکړه ليکپه اړه د کابل " ۍد بيان د آزادپه افغانستان کې "
  د غونډي په واسطه زادۍ په اړه د ډيرو برخه والو آد بيان د 

  کابل، افغانستان 
   نيټه ٣٠د مارچ 

  
 ولو چې د فکر او نظريو د بيان،،د خبري رسنيو اومدني ټولنې سازمانونو نن غونډه درلودهوستانېافغان ژورنال

 ودونکېېد زياتپاره معلوماتو ته دالسرسي او د خبري رسنيواوافغانانولدونکې چاپيريال ېنګټ ړه دېه بپلپاره 
  .ېښنې څرګندې کړېخپلې اندمحدوديتونو په اړه 

  
چې غواړي ، ستانو، مدنې ټولنې او عادي افغانانو لپاره ې چې افغانستان د ژورنال،ره موږ انديښنه لروېبسر په دې 
کړې ېت راغونډ او خپاره کړي او د خپل ملک او ژوند په باره کې د معلوماتو په رڼا کې پر نظريا،معلومات

  . ښنې نور هم زور اخليېو ټاکنو سره زموږ اندي راتلونکله.  دیامنه ځاینا  ،کړيو
  

  :  موږ، برخه وال ددې تاييد کوو چې
  
  قانون  چې اساسي،و يو نه بېلېدونکی حق دی د معلوماتو اخيستل او خپرول د افغانستان د خلک، ۍد بيان آزاد. ١

او وساتل وشي  او نورو له خوا يې درناوي دولت  د، بايد د ټولو افغاني قوانينو،ى تضمين کړونيانوق واو نړيوال
  .شي

  
په ګډون ددې او نورو وسلوالو ډلو شورشيانو ،، نړيوالو نظامي قوتونو، مخالفو ډلو  ټولې خواوې د دولت. ٢

 چې ژورنالستان او نور ، وکړيډډه له دې څخه ،چې د دې حق احترام وکړي، هغه وساتي ، ري مسووليت ل
 چې ،او يا صرف په دې بنياديې   خپروي، معلومات راغونډوي سټ د اصل پر بنۍچې د بيان د آزاد، کسان 

   .يان کړي وکړي، ويې وژني، و يې تښتوي او يا يې بندبريد ىهغور، تهديد کړي، پخپلې نظريې بيانوي
  
د سال : ۍ حالت آزادد په افغانستان کې د بيان "چې ،وتصديق کواو سپارښتنې هغه موندنې موږ په ټينګه سره . ٣

  .تر عنوان الندې راپور کې خپرې شوې دي" مشورو لنډيز
  
 شي، د قانون حاکميت برالسیوچې غواړي بشري حقونو ته درناوي ،وخپلو هغو مسووليتونو ته ژمن يموږ . ۴
  . شيته رامنځ ز او ديموکرات افغانستان  يو سوله يياو
  

  موږ برخه وال دې پايلې ته رسيږو چې، 
  
اواقتصادي پرمختګ او د مشروع او پرله پسي ټولنيز  د آزادواوعادالنه ټاکنو، ،د معلوماتواوبيان آزادي. ۵

 چې د  دهاړينهزادې ټولنې لپاره نه او آيوې داسې عادالارنګه د مسووليت منونکو ديموکراتيکو موسساتو او د
   والړه وي؛ بنسټقانون د حاکميت پر 

  
 د مدنې ټولنې او بشري  همدارنګه،ينه خبرياالنو ښځپه ځانګړي ډول د او ستانويو، ژورناليد افغان ملکي وګړ. ۶
فغان او نړيوالو په اموږ  له همدې امله ،نوښنې شته ې په باب زياتې اندخونديتوب او ساتنېدو يکارکوونکد قونو ح

   . کولو لپاره سمالسي ګامونه اوچت کړيښه کې د امنيت د  هېواد چې په،و غږ کوويچارواک
  
 سره مخ دي، چې ګواښ اختالفونو له امله له ييالوژيکډاو ايژبنيو ،افغان خبري رسنۍ او مدني ټولنه د قومي .٧

 چې د ،دې امله موږ د ټولو هغو غوښتنو هرکلی کوو له هم، نودا په خپل وار په ټولنه کې اختالفونو ته لمن وهي 
 کرکې پيدا دپه لټه کې وي او  لو او حساب ورکوروڼ توب  د بهرنيو مالي مرستو په اړه د ،، ګډې همکارۍيوالي
   .يړوړاندې ګډ دريځ غوره کرپې ډپروپاګن ېکوونک

  



ددې ،  تاسيساتو خپلول سټيزوي رسنيو د بند معلوماتو خپرول او د خبرله خوا  بنسټونود د افغان خبري رسنيو . ٨
 او ه په ملي، سيمه ييز، لې روښانهمسې  او پرمختګ پورې اړوند مهمۍيموکراسډچې په ، لپاره ضروري دي 

   .شيه پوهاوى رامنځ ته  ترڅو عام، ته پراختيا ورکړيخبرو اترو نړيواله کچه 
  
چې په دې وسيله د معلوماتو ، پيدا شي ډاډڅو د دې ، ي  راشغوره والىاو قانوني چوکاټ کې بايد  تګالرېپه . ٩

   . ساتنه کيږيى ته احترام او د هغوډېروالي د نظريو او فکرونو ،ږدېآزاد ل
  

  :، چېته ژمن يوبرخه وال دې موږ، 
  
 له ، نهڅارو  پرمختګون دپه دې اړه، بتعقي رسنيو د قانون د لکه په موخه حل کولو ښنې وړ مسلو د ېد اند.١٠
 اړهپه  د بيان د ازادۍ په ځانګړي ډولي او د بشري حقونو د وضعيت د ښه وال ټولنې سرهولت او نړيوالې د

  .خبرو اترو ته ادامه ورکوو
   

 توليد او خپرول پخپله ومعلوماتچې د ،  ول جوړ د اخالقي اصولواو ډله ييزه رسنيو لپارهژورنالېستانو د .١١
 شويو بروابر له اړخه د دولتسره به د ور او .ميکانيزم رامنځته کړييو خاطر ه  د اليحې د ډاډ پ،اداره کړي 

   . د ډله ييزه رسنيو د څارنې اړتيا محدوده کړي اومقرراتو
  
 د همغږۍ د پياوړتيا روحي رامنځ ته کول چې په سيمه ييزه کچه شتون لري، نځ مد رسنيو د همکارانو تر. ١٢
  معلوماتو و ته ديپوښښ اوعامه وګړ مسلود مهمو  ، پياوړی شي تونهمهارمسلکي  د دوى  کېپايله په ،چې

  .شي  غوره والى راالسرسي په برخه کې 
  
ډله ييزه  د  څوپه ټوليز ډول، کولي پياوړيد ډله ييزه رسنيو د سازمانونو او خبرياالنو د ټولنو ترمنځ د يووال. ١٣

يش په  ترمنځ د ود ډله ييزه رسنيو راپور ورکولو او ه تمايالتو، طرفداريودونکېمخ پر زياتد رسنيو د شراکت 
 ناوړه کارول لورې له الوووسلت، بهرنيو قوتونو او دول، سياسي ډلو، والو چې د سياستکوم، وشيهکله ګډه مبارزه

   .کيږي
  
پاره، او د ټولنو له خوا د روڼو او حسابي کړنو د ترسره کولو لو نخبرياالد ډله ييزه رسنيو د سازمانونو او . ١۴

همدارنګه د ډله ييزه رسنيو د سازمانونو او خبرياالنو د ټولنو د تمويل د تدبيرونو او د ډله ييزه رسنيو د تر السه 
   .مرسته کوو   او نړيوالې ټولنې سرهدولت لهشويو عايداتو په هکله د مناسبو مالياتو پخاطر 

  
بشري د  خبرياالنو، مدنې ټولنې او  د حل کولو ، لهسلوښنې وړ مېد انداو نړيوالو سازمانونو سره کورنيو له. ١۵

  .د کار د ښه والى په برخه کې مرسته کووحقونو د فعالينو
  

   : موږ برخه وال
  
 فعالينو سره د ناوړه لهستانو او د مدنې ټولنې ې چې د افغانستان دولت بايد د افغان ژورنال،د دې غوښتنه کوو. ١۶

  دىقربانيانو او دهغود  څو په دې توګه ، الندې ونيسيپلټنې تر پېښې، توقيف او وژنې تښتونېچلند، 
واد دامنيتي، قانوني ې فرهنګ سره مجادله وکړي او دهله معافيت دونکيې د زياتحقوق خوندي شي ،کورنيو

   .رته پرځای کړيېاوقضايې موسسو اعتبار ب
  
  خپلې دساتنه ستانواو د رسينو د موسسو ې ژونال،چې د بيان آزادي،  وو غږ کدولتن په نړيواله ټولنه او افغا.١٧

 بيان د  دحاکميت اوه بيا د واليتونو په کچه د قانون رېواد په تې د ټول ه،  کې ځاى ورکړيوبلومړيتتګالرې په 
    .ګامونه پورته کړيندي ګړ  لپارهيالود ښه آزادۍ 

  



 ،يو د قانون په اړه توافق ته ورسيږيرسنچې د ډله ييزو ،  وپه افغان حکومت اوملي شورا باندې غږ کو. ١٨
 چې په دې بهير ، نړيوالې ټولنې څخه غواړولهلپاره الره هواره کړي اولو کوددغه قانون د سمالسي او چټک پلي

   . شييکې زموږ مالتړ
  
ونه د مالتړ لپاره سمالسي ګام چې د افغانستان راډيو تلويزيون ،وو افغان حکومت اونړيواله ټولنه غږ کپه. ١٩
   . چې هغه د عامه خدماتو د ناشر په توګه خپله دنده ترسره کړای شي،ه کړيتپور

  
چې معلوماتو ته په مرکزي او ،  ود افغانستان د دولت او نړيوالې ټولنې د ډير زيات مالتړ د اقدام غوښتنه کو.٢٠

واد کې د ېره بيا په هې ت ستونزو په اړه پهد اصلي چې ، توګه رسيدنه ښه کړيټوليزهد واليتونو په کچه په 
   .يټولټاکنو، امنيتي او پرمختيايې چارو تر پوښښ الندې راوستل ښه والی وموم

  
سره د ستانو، د بشري حقونو او مدني ټولنو فعالينو او موسسوېد نړيوالې ټولنې له خوا افغاني رسنيو، ژورنال. ٢١

ستانو او نورو ېوماتو ته د رسيدنې د ژورنال د بيان د آزادۍ، معلزياتواو همغږه مرستو غوښتنه کوو ، څو
   .و ډلو خونديتوب او ساتنه تامين کړييدونکېزيانمن

  
 چې د ،وغږ کو دولت افغانپر  او مرستدويه سرچينو  ،  په ټولنو ستانوې، د ژورنال و افغانی رسنيپه. ٢٢

 روڼتوب  چې،ميکانيزم رامنځته کړيد ارزونې او پلټنې يو ګډ دولتی رسنيو د تمويل نامعلوماتو د شريکولو او د 
  .ینيسو همخ" يتوبسياس"   داو د رسنيوتوګه ترسره ښه په او احتساب ال پسی 

  
 امين د تۍد بيان د آزادموخې او  ېچې د ګډ، وهڅود دې لپاره  ې او مدنی ټولنۍ، رسن ستانېافغان ژورنال.٢٣
  .کار وکړي  لپاره

  
  .ېوالو سال مشوره ړه د څو اړخيزو برخ په  اۍپه افغانستان کې د بيان د آزاد

  
   افغانستان–کابل 

  
  ٢٠٠٩ کال ٣٠د مارچ 

  
  
  


