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مطبوعاتي اعالمیه
نېټه۱۳۹۸ :د وږي شپږمه
کابل-د رسنیو کمېټه :ټاکنې په دغه پروسه کې د ښکېلو اړخونو یعنې نوماندانو،مدني ټولنې ،جمعي رسنیو ،نړیوالې ټولنې او د افغانستان
د شریف ملت ،چې په ټاکنو کې د ګډون او نه ګډون له روحیو سره مخ دی ،یوازېنۍ هیله ده .د معیاري ،مسلکي ،علمي ،تخصصي،
دیموکراتیکو او خلک محورو رسنیو دنده ده چې د ټاکنو د فرهنګ د ترویج او د خلکو د ټاکنیزو کړو وړو د څرګندولو او تبیین له
الرې دغه پروسه وساتي ،پراختیا ورکړي او ځای پر ځای یې کړي .په افغانستان کې اوس ټولنیزې رسنۍ ورو ورو په برالسو تبلیغي
وسایلو بدلې شوي او راتلونکې ټاکنې یې تر ژور اغېز الندې راوستلې دي .ټولنیزې رسنۍ ټاکنیزې چارې اسانوي ،نوماندان او رایه
ورکوونکي تر بل هر وخت ډېر سره نږدې کوي ،په ټاکنیز مدیریت کې شته خالیګاوې پېژني او ټاکنیزې درغلۍ ډېرې رسوا کوي.
رایه ورکوونکي د ټولنیزو رسنیو په وسیله د غوره او شفافو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د قوي څاروونکو رول لري .ازادو او خلک
محورو رسنیو د نوماندانو او رایه ورکوونکو د ټاکنیزو کړنو د تفسیر زمینه برابره کړې او د ټاکنو په اړه دودیزه نظریه یې کمزورې
کړې ده .همدغو رسنیو د حق او باطل تر منځ ژوره کرښه راښکلې ،د ټاکنو فرهنګ یې پیاوړی کړی او د ټاکنو ضد روایتونه او
نظرونه یې نفی کړي دي .پکار ده چې په دغه پروسه کې د خلکو ملي ګټو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي چې ټاکنو ته د ملي
پروسې په توګه زیان ونه رسېږي .د رسنیو د څار د کمېټې اطالعات ښیي چې ځینو رسنیو او دولتي مامورانو د دغې برخې یو لړ
قوانین ،الیحې او طرزالعملونه په پام کې نه دي نیولي چې له انظباتي تدابیرو سره یو ځای یې ابالغوو.
ـ د توازن او بې طرفۍ د اصل د نه مراعاتولو په صورت کې د اصالح د حکم او اخطار صادرول.
ـ د  ۱۳۹۸د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د دولتي رسنیو لخوا ټولو نوماندانو ته د یو ډول فرصتونو د نه برابرولو او د منصفانه او عادالنه
اصل د تر پښو الندې کولو په صورت کې د اخطار د حکم صادرول.
ـ د پروګرامونو چلوونکو او رسنیو په ټاکنیزو برنامو کې د توازن او محتوا رعایتول.
ـ په ټاکنیزه سیالۍ کې د ګډون د روحیې لپاره د خلکو خبرول او هڅول.
ـ د رایو صندوقونو ته په شوق او شور د خلکو د ورتګ لپاره ټولشموله هڅه
ـ د متقابل احترام ،یو بل منلو او همپالنې د پیاوړتیا د اصل مراعاتول او له تورونو لګولو نه ځان ساتل.
ـ د ځانګړي ټاکنیز ټکټ یا نوماند په ګټه د دولتي مامورانو لخوا له رسنیو نه د ابزار په توګه ګټه اخیستل.
ـ د ټاکنو له پروسې نه د خبرولو په برخه کې د ټاکنیزو اخالقو مراعاتول او د دغې پروسې د سالمتیا ساتل.
د رسنیو کمېټه د علمي ،مسلکي او تخصصي کړنالرې په پام کې نیولو سره د بیان د ازادۍ د قانون ،الیحو او طرزالعملونو پلي کولو
ته ژمنه ده او هڅه کوي چې د جمعي رسنیو د سرغړونې په صورت کې پر وخت انظباتي تدابیر ونیسي.
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