
 
 ملګرو ملتونو سره یوځای شول   لهد ازادۍ د نړیوالې ورځې په نمانځلو کې    رسنیوافغان خبریاالن د 

 
نړیوالې    لهمطبوعاتو د ازادۍ  یوناما او یونسکو سره په ګډه د  په کابل کې د  دا اونۍ    و ننګه کونکاو د رسنیو  و  خبریاالن   افغان  –  کابل 

راتلونکو الرو چارو په اړه نظرونه سره    د  د رسنیزې فضا دمحدودیت او   ,د رسنیو د کمیدو څخه یادونه وکړه. دوی په هیواد کې  ورځې  
  تبادله کړل.

 
د افغانستان د رسنیو سکټور په    وویل،ه نوډسن  او د یوناما مرستیالې مټ ې  استاز  ې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړ

. نوموړې خبریاالنو ته دهغوی د سخت کار  دیوخت سره مخامخ  نکي  قت کې یو ډیر ننګودوو لسیزو کې له خورا خطرناک او په حقی 
 او د دوی د زغم او انعطاف له امله درناوی وړاندې کړ. 

 
نور  "ازادې رسنۍ تر برید الندې دي. خبري رسنۍ بندې شوې. خبریاالنو خپلې دندې له السه ورکړي. لسګونه  آغلې مټه نوډسن وویل،  

هغه کسان چې ال هم په پوره ژمنتیا او کلکې  نوموړې وویل،    ډیری پاتې یې د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي." خو  له هېواد څخه وتلي،  
 ښځینه خبریاالنې تر ټولو دروند بار په غاړه وړي.  رې او ډار الندې ژوند کوي. ارادې سره کار کوي، په دوامداره ډول تر وې 

 
 .ور ته ډاډ ورکړ چې یوناما په افغانستان کې د ازادو او خپلواکو رسنیو ترڅنګ والړه دهټ هغې د افغانستان د رسنیو سک

 
ونو پراخه کورنۍ د خوندیتوب، مسلکي خپلواکۍ او د  چې یوناما او په افغانستان کې د ملګرو ملت هغې وویل: "زه تاسو ته ډاډ درکوم  

چې د خبریاالنو    کوم"زه په مسؤلو چارواکو غږ    هغې زیاته کړه:  " آزادو رسنیو لپاره ستاسو د روښانه غوښتنې په مالتړ کلکه والړه ده.
د خوندیتوب لپاره ځانګړې پاملرنې   لپاره د کار کولو مناسب چاپیلایر او د دوی خوندیتوب تضمین کړي. د رسنیو د ښځینه کارکوونکو

 "  .او اقدام ته اړتیا ده 
 
 .سن پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې د افغانستان له خپلواکو رسنیو سره خپل مالتړ پراخ کړينوډغلې آ

 
د   ازادۍ  په  د رسنیو  او  توقیف  د  د خبریاالنو  لخوا وړاندې شو  یونسکو  د  افغانستان کې  په  مناسبت  په همدې  بیان کې چې  په هغه 
محدودیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه او له ټولو یې وغوښتل چې د مطبوعاتو ازادۍ او د خبریاالنو د حقونو ساتنه وکړي  

 کړي.  وېرې پرته خپلې دندې ترسرهله   فوقی د تهدید او ت چې دوی 
 

 نيیړد ب   ې ولن ټ   ې والړی ن   ې ملتونو او پراخ  رو ګد مل  ې په خبرو ک  توب ی په استاز  ې ولن ټ د    و ی مشر خپلواک ساپي د افغان رسن   وز ی د طلوع ن 
 .ي ړک لی پ  ېسره خبر  ېولن ټ له  وی د رسن  ېچ  ړ وک ږ غؤلو چارواکو همدا راز پر مس يړ . نوموهړوک  تنهښغو ړمالت 

 
نه شي    ېمقررات د رسنیو ستونز  لې الب ې د چارواکو لخوا صادر شوي ب   ې چ  کهځکوو    اندیزړد رسنیو د نوي قانون و  ږوویل: "مو  هغه

 .ي ړوک  يګدی ته رس نزو ستونز ودغ ېچ  وړ غوا خه څ له وزارت  ګد اطالعاتو او فرهن  ږ." مویهوارول
 
ک  ملتونو خپلوا   رو ګد مل  هړپه ا  تی د بشري حقونو د وضعپه افغانستان کې    ،ېک  غامی پ   ویيیډی و  ګډ  وهی ته په    ډېغون   یټېن   ېم۳۰د    لی اپر  د

چارواکو  واکمنو  ( په  پورټرهرد ملګرو ملتونو ځانګړې    ه ړپه ا  ۍد ازاد  انی خان )د نظر او ب   نی او ار   یټن ی ب   ډ چاری ر  ګړی رپورټران او ځ
وپېژني او درناوی یې وکړي او د بیان د ازادۍ په تړاو د بشري حقونو  په رسمیت    چې ازادې، پراخې او خپلواکې رسنۍ  ړ وک  ږغ

 .نړیوالو سندونو ته په پام د افغانستان مکلفیتونه رعایت کړي
 

خو  دي،    مخخاسره م  ونوګنن   و ی نو  رسنۍ له  ټولیزه  توګهپه    ې چ  ې حال ک  ې"پداسوویل،    ګړي رپورټر ان ک او ځملتونو خپلوا   رو ګد مل
ته  او معیشیت  ژوند    ې درناوی کوم چېان یړماو    ای ورت ړد ززه د افغان خبریاالنو    .یخبریاالنو ډیر ناوړه د مسلکي  نهښځی   پر  ېې زی اغ
 " لري. ډ ورکولو د دوام هود راپور او خطرونو سره سره   ونوګنن  له ورپیښو ډیرو یې
 

فرصت    و ی دا  دارنګه    . يیږک  لځن نمااصولو په نوم    زوټی د بنس  ۍد ازاد  رسنیو  د  ځور   واله ړی ن   ۍد ازادرسنیو  د    مهی در  په  یهر کال د م
  االنوی هغو خبر د دفاع وشي، او    خه څ   دونوی له بر  ېباند  ۍپر خپلواک  وی ارزونه وشي، د رسن   ۍد ازادرسنیو  کچه د    واله ړی په ن   ې چ  ید

 . یللي ديبا ونه ژوند یې لپارهترسره کولو   کار دکي د خپل مسل ې چ درناوی وشي 
 


