
د افغانستان د ژورنالیستانو ميل اتحادیه

پارملانی تولتاکنی ۱۳۹۷

د افغانستان د ټاکنو او رسنیو الرښود



رسخربې:
د اروپایي هېوادونو د ټاکنیزو اصالحاتو د مرکز د اجرایوي مرش، فوبیو برګیاکچي پر مټ

ډېر خوښ یم او ویاړم چې د دغه الرښود رسخربې لیکم چې د اروپایي هېوادونو د ټاکنیزو اصالحاتو د مرکز پر مټ د 
افغانستان د ژورنالیستانو د ميل اتحادیې په همکارۍ او د PROSIS (په افغانستان کې د ټاکنیزو همکاریو او 

پایښت څخه د مالتړ پروژه) پروژې په چوکاټ کې چمتو شوی دی.
دغه ١٨ میاشتنۍ پروژه به د وليس جرګې د ٢٠١٨ کال د ټاکنو او د ٢٠١٩ کال د ولسمرشیزو ټاکنو د پروسې مالتړ 

وکړي.
رسنۍ د ټاکنو په پروسه کې پرېکنده، مسووالنه او بې ساری رول لوبوي. دغه الرښود د اروپایي هېوادونو د ټاکنیزو 

اصالحاتو مرکز (ECES) له کړنالرې رسه سم او د رسنیو په شمول د ټاکنیزو پروسو د متعددو رشیکانو ترمنځ د 
ټاکنیزو پروسو د باور جوړولو، د همکاریو په ښه کولو او مالتړ برابر شوی دی.

د اروپایي هېوادونو د ټاکنیزو اصالحاتو مرکز، یو غیر انتفاعي بنسټ دی او مرکز یې د بلجیم هېواد په بروسل ښار 
کې دی. د دغه مرکز موخه د مشوريت خدمتونو د وړاندې کولو له الرې د ډیموکراټیکې پراختیا ښه کول او په پښو 

درول، فعال مالتړ او د ډموکراسۍ او ټاکنیزو پروژو مدیریت دی. دغه مرکز په ٢٠١٠ کال کې له جوړېدو راپدې خوا په 
٣٥ والیتونو کې متعددې پروژې تطبیق کړي دي چې زیاتره یې د اروپایي اتحادیې او د دغه اتحادیې د غړو پر مټ 

متویل شوي دي. دغه مرکز خپلې پروژې د خپلې بې سارې سرتاتېژۍ له الرې تررسه کوي چې "د ټاکنیز دوران په مالتړ 
کې د اروپایي هېوادونو ځواب ویلو (EURECS)" باندې یادېږي. دغه د ډموکراسۍ او ټاکنو د مالتړیز فعالیتونو په 

موخه یو ابتکاري میکانیزم دی چې له اروپایي ارزښتونو او د اروپایي اتحادیې له پالیسۍ رسه سمون لري او موخه یې 
د اروپایي اتحادیې د ټاکنیزې څارنې د ماموریت د سپارښتنو تطبیقول دي او داسې طرحه شوې چې له ټاکنو څخه 

رامنځته کېدونکې شخړې کموي او هغه مدیریت کوي.

د غړو اجرایي مرشا
د ټاکنو د بېالبېلو پړاوونو خربي پوښښ د اهميت له کبله د افغانستان د ژورنالیستانو ميل اتحادیه (د اروپایي 

اتحادیې له ټاکنو څخه د مالتړ مرکز) په همکارۍ د افغانستان د رسنیو او خربیاالنو لپاره په پښتو او فاريس ژبو یو 
لیک چمتو کړی دی.

په دغه لیک کې د ټاکنو اړوند بېالبېل مسایل په پام کې نیول شوي او نړیوالو تجربو او همدارنګه په افغانستان کې 
حاکم وضعیت ته په پام رسه رسنیو او خربیاالنو ته سال ورکړل شوي دي.

موږ مته لرو چې د دغه لیک په خپرېدو او روزنیز پروګرامونه چې د دغه لیک د منځپانګې پر بنسټ تررسه کېږي، د 
هېواد رسنۍ او خربیاالن وکولی يش چې د وليس جرګې د ټاکنو د خربي پوښښ پر مهال یو ښه او مسلکي رول 

ولوبوي.
زموږ باور دا دی چې د ټاکنیزو خربونو حرفوي پوښښ کولی يش چې له یوې خوا د رایه اچوونکو په تصمیم نیولو 

اغېزه وکړي او له بلې خوا د ټاکنو په بېالبېلو پړاونو کې د روڼتیا او قانونپالنې په رامنځته کېدو یوه مهمه اغېزه ولري.
د هېواد له رسنیو او خربیاالنو څخه هیله کوو ترڅو دغه لیک په پوره غور رسه په پام کې ونیيس.

د افغانستان د ژورنالیستانو د ميل اتحادیې مرش
فهیم دشتي
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یادداښت: 
د افغانستان د ژورنالیستانو ميل اتحادیې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د لومړين صنفي جوړښت په توګه په 

١٣٥٩ ملریز کال کې په کار پیل وکړ.
دغې اتحادیې د تېرو څو لسیزو سیايس بدلونونو په بهیر کې ډېرې لوړې او ژورې تجربه کړي او له دغه بدلونونو څخه 

سامله وتلې، که څه هم هغه زیانونه چې په دغه بهیر کې یې ولیدل، له پامه غورځولی نه يش.
اوس مهال د افغانستان د ژورنالیستانو ميل اتحادیه په ٣١ والیتونو کې فعالیت لري او څه دپاسه دوه زره غړیو په 

درلودلو رسه د افغانستان د ژورنالیستانو لوی صنفي بنسټ شمېرل کېږي.

اتحادیه په الندې برخو کې فعالیت کوي:
ــ د هېواد په کچه د ژورنالیستانو د یوې نړیوالې شبکې جوړول.

ــ د ژورنالیستانو له صنفي او حرفوي حقونو څخه دفاع.
ــ د د بیان د ازادۍ، د ازادو اطالعاتو بهیر او ازادو رسنیو له حق څخه دفاع.

ــ رسنیزو فعالیتونو او اطالعاتو ته د الرسيس اړوند قوانینو د ښه کېدو او اصالح لپاره عدالت غوښتنه.
- د ژورنالیستانو د وړتیا لوړولو لپاره د پروګرامونو طرحه او پيل کول.

ــ د رسنیو او خربیاالنو د ستونزو او فعالیتونو په اړه ټول پوښتنې په الره اچول.
ــ د هېواد د رسنیو او خربیاالنو لپاره د اړوند نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د حرفوي الرښودونو جوړول او خپرول.
ــ له رسنیو او خربیاالنو څخه د مالتړ په موخه د حکومت پر تصمیمونو د اغېزناکو او ورته بنسټونو د همغږۍ په 

موخه د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو د فدراسیون په چوکاټ کې فعالیت.
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معرفی
په زیاتره هېوادونو کې د ازادو، خپلواکو، څانګپوه، بې پرې، باوري او مسوولو رسنیو د درلودلو په موخه تلپاتې هڅې 

د ډموکراسۍ د پیاوړتیا د کلیدي فکټورونو له ډلې څخه شمېرل کېږي. دغه مهمه چاره د ټاکنو پر مهال له دې کبله 
پیاوړی کېږي چې خربیاالن اړ دي رهربان معريف کړي او په ورته وخت کې د سیايس فشارونو پر وړاندې چې په ميل 

او منطقوي کچه کې پر دوی کېږي، مقاومت کوي؛ په تېره بیا په افغانستان کې چې د اوږدو سیايس النجو او 
شخړو مخینه لري.

دا په داسې حال کې ده چې دغه هېواد له ٢٠٠١ کال څخه وروسته د ډموکراټیک قدرت د لېږد په شمول د ډموکراسۍ 
د پایو د ټينګښت په الر کې د نظر وړ پرمختګونه الس ته راوړي دي؛ همدارنګه د ښاروندانو د ګډون زیاتوالی او د 
مدين ټولنو او ښځو فعاله ښکېلتیا او په نړیوالو معیارونو برابر د ټاکنیز چوکاټ چمتو کول، د دغه هېواد له نورو 

السته راوړنو څخه دي. 
د ټاکنو پر پروسې بې باوري یو لوی ګواښ دی چې د تېرو ١٥ کلونو السته راغلی پرمختګ له خطر رسه مخامخوي. په 

ورته وخت کې د ټاکنیزو ګواښونو پر وړاندې مبارزه او اهمیت پېژندل ال زیات د اهمیت وړ ده. همدارنګه د ټاکنو په 
پروسه کې د ښکېلو اړخونو تر منځ د کړکېچونو د هواري په موخه د ظرفیتونو سمون او د رهربي پیاوړتیا، د 

څارونکو، سیايس ګوندونو او رسنیو مالتړ او د ټاکنو په پروسه کې د ښځو د استازیتوب او ګډون زیاتوالی هغه 
اړتیاوې دي چې باید په پام کې ونیول يش.

د افغانستان رسنۍ او خربیاالن له دغه ستونزو رسه مخ شوي، په تېره بیا د ٢٠١٨ او ٢٠١٩ کلونو ترمنځ په ټاکنیزو 
دورو کې چې پارملاين ټاکنې او له لږ ځنډ وروسته به ولسمرشیزې ټاکنې تررسه يش، په داسې حال کې چې د 

ولسوالۍ شورا او والیتي شورا ټاکنې ځنډول شوي دي.
سیايس کړکېچونه هغه نور ګواښونه دي چې د ورځنیو فعالیتونو په بهیر کې رسنۍ وررسه مخامخ کېږي؛ د ټاکنیزو 

مبارزو او د رایې اچونې په ورځ د خربیاالنو په نښه کېدل ښایي ډېر قربانيان له ځان رسه ولري.
د دغې پروژې موخه چې د افغانستان د ژورنالیستانو د ميل اتحادیې او د اروپایي هېوادونو د ټاکنیزو اصالحاتو د 

مرکز په همکارۍ د اروپایي اتحادیې له لوري متویلېږي، د ټاکنیزو ښکېلو غاړو د وړتیا لوړول او له هغو څخه رسنۍ 
دي او موخه دا ده چې د دغه الرښود له الرې دغه ستونزو ته رسېدنه وکړي. دغه الرښود په پراخ ډول خپور شوی او د 

دغې ټاکنیزې پروسې په بهیر کې د رسنیزو کارکوونکو لپاره ښوونیز پروګرامونه په کابل ښار او والیتونو کې تررسه 
کېږي.
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لړلیک: 

رسیزه

د ٢٠١٨ کال پارملاين ټاکنې: حقیقتونه او شمېرې

په ټاکنو کې ښکېلې اصيل غاړې یا خواوې

د ټاکنو په ورځ د هرې ټاکنیزې ښکېلې غاړې رول

د ټاکنو لپاره قانوين چوکاټ

په ٢٠١٦ کال کې تصویب شوی د ټاکنو قانون: ټاکنیزې رسغړونې او 

انضباطي چمتووالی

د ټاکنو اړوند رسنیز اسايس تنظیامت

همکاري، روڼتیا او بې پرېتوب

د ټاکنو په ورځ د رایې اچولو پروسه

د رایې اچولو او د رایې شمېرلو پر مهال د رایه اچونې په محالتو کې د 

رسنیو شتون

د ټاکنو په بهیر کې د خربیاالنو د امنیت اړوند موضوعات
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د ٢٠١٨ کال پارملاين ټاکنې: حقیقتونه او شمېرې:

په وليس جرګه کې ٢٥٠ څوکۍ

شاوخوا ٨،٨٠٠،٠٠٠ رایه اچوونکو نوم لیکنه کړې

له دغو څخه:
٣٠٦٧٩١٨ ښځې

او 
٥٦٨١٥٩١ نارینه.

د نوماندانو شمېر ٢٥٦٥ کسان دي

د ٤١٨ ښځینه او ٢١٣٩ نارینه په شمول
د ٣٥ نوماندانو ٥ صالحیتونه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پر مټ رد شوي دي.

په ټول هېواد کې د رایې اچونې شاوخوا ٥١٠٠ مرکزونه او د رایې اچونې ٢٠٠٠٠ محالت لېسټ 
شوي دي

(د ټاکنیزو سایټونو او د رایې اچونې مرکزونو وروستی شمېر به زیات کړی يش)
د ټاکنو د تررسه کولو لپاره ١٢٠٠٠ کارکوونکي ګامرل کېږي.

د ٢٠١٨ کال د پارملاين ټاکنو لپاره د بودجې ټولیزه اندازه ١١٠ میلیونه ډالر ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایې اچونې د ورځې د څارنې په موخه د مدين ټولنو ١٨ بنسټونو، ٢٨ سیايس ګوندونو 

او ٣٦ رسنیو ته باورلیکونه صادر کړي دي.

بایومیټریک:

د بایومټریک ماشینونه د رایه اچونې ټولو مرکزونو ته لېږل شوي او له رایه اچونې څخه وړاندې د رایه اچوونکو د 
ګوتې نښان او عکس د هغه پر مټ ثبتېږي (البته د ښځو لپاره عکس اختیاري دی) دغه معلومات په ډېټابېس کې 

ثبت کېږي او وروسته بیا د رایه اچوونکو د پېژندلو په موخه ترې ګټه اخیستل کېږي ترڅو د یوه رایې اچوونکي پر مټ 
د څو ځله رایې کارولو مخنیوی ويش. 

د رایې اچوونکو نوملړ:

د لومړي ځل لپاره رایه اچوونکو یوازې په هغه مرکزونو کې رایه ورکولی يش چې خپل نومونه یې هلته لیکيل او یا د 
رایې اچونې په هغو محالتو کې چې د دوی نوملړ هلته وي. هر ټاکنیز محل د ٦٠٠ رایه اچوونکو وړتیا لري.
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 لږ تر لږه د ښځو لپاره ٦۸ څوکۍ (د هر والیت په استازیتوب دوې ښځې) د سکانو او هندوانو د
استازيتوب لپاره یوه څوکۍ

.څوکۍ د کوچیانو لپاره ځانګړې شوي دي ۱۰



په ټاکنو کې اصيل ښکېلې خواوې 

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

د افغانستان د اسايس قانون پر بنسټ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د ټولو ډولونو د ادارې او څارنې او ټول 
پوښتنې مسوولیت لري. د ټاکنو اداره د تصمیم نیولو پالوي، د اووه کمېشرنانو څخه جوړ بورډ (د یوه مرش، یوه 

مرستیال او یوه ویاند په شمول) څخه جوړه شوې ده.
عملیايت اړخ (د کمیسیون داراالنشا) د لوړ پوړې ټاکنیز کارکوونکي پر مټ رهربي او د ٣٤ والیتي دفرتونو درلودونکی 

دی.

د رسنیو کمېټه:

دغه کمېټه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یوه برخه او د رسنیو مسووله ده. د رسنیو کمېټه یو لنډمهالی جوړښت دی 
او له درېیو غړو څخه جوړه شوې (د یوه مرش او یوه مرستیال په ګډون) چې یوه یې ښځه ده. د رسنیو کمېټه د ټاکنو 
په بهیر کې د رسنیو د څارنې، د شکایتونو د ترالسه کولو او د اړوند رسنیزو رسغړونو پر وړاندې د بندیز د وضع کولو 

مسوولیت لري.

د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له ٥ غړو څخه جوړ شوی (د یوه مرش، یوه مرستیال او یوه سکرتر په شمول) او د 

ولسمرش پر مټ د ٥ کلونو لپاره د غوراوي د یوې کمېټې له الرې تعینېږي.
دغه کمیسیون د ټاکنو له قانون څخه د رسغړونې اړوند شکایتونو او د نوماندانو او رایې اچوونکو اړوند ننګونو ته د 

رسېدنې مسوولیت لري. یو لوړ پوړی ټاکنیز کارکوونکی د ټاکنیزو شکایتونو د داراالنشا مسوول وي. دا کمیسیون د 
٣٤ تلپاتې والیتي دفرتونو درلودونکی وي. د دغه کمیسیون ٥٢٠٠ استازي د ټاکنیزو شکایتونو د ټولولو او راپور 

ورکولو مسوول وي چې د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې په ټولو محالتو کې د رایو شمېرنې پر مهال شتون لري.

د ټاکنو د نوي قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکې ادارې دي. 
داراالنشا د کمیسیون د عملیايت او اداري فعالیتونو مسوول دی. د ټاکنو په مخکني قانون کې داراالنشا د 

کمیسیون پر وړاندې حساب ورکوونکی نه و چې همدغه چاره د کمیسیون د تصمیمونو د تطبیق پر مهال کړکېچونو 
د رامنځته کېدو المل شوه.

د ټاکنو د څارونکو ميل موسسه 

مدين ټولنه ښایي له ټاکنو څخه د څارنې په موخه ګام پورته کړي ترڅو ښاروندان د ټاکنو په پروسه کې ښکېل کړي، د 
درغلۍ مخنیوی وکړي، ستونزې او بې نظمۍ په ډاګه کړي، د ټاکنو کیفیت وسنجوي، د ټاکنو په بهیر کې باور او 

پایلې یې پیاوړې کړي او په راتلونکي کې د ټاکنیزې پروسې د ښه کېدو لپاره سپارښتنې ولري. په ټاکنو کې د همکارۍ 
په موخه د کورنیو بنسټونو پر مټ د ټاکنو څارنه مرسته کوونکې وه او د ښاروندانو د ګډون په برخه کې د مدين 

ټولنې وړتیا ته سمون ورکوي، همدارنګه د پالیسیو د نیمګړتیاو د هواري په موخه ونډه اخيل او د ټاکنو په بهیر کې 
او له ټاکنو څخه وروسته حکومت حساب ورکولو ته هڅوي. د څارونکو په ميل ډله کې د افغانستان د ازادو او 

عادالنه ټاکنو موسسه (FEFA)، د افغانستان د رڼو ټاکنو بنست (TEFA) او همدارنګه د افغانستان د ټاکنو د روڼتیا 
د څار موسسه (ETWA) شاملې دي. 

۶



د ټاکنو د څارنې نړیوال ماموریتونه

نړیوال څارونکي کولی يش چې وارزوي چې ټاکنې له نړیوالو معیارونو رسه سمون لري او که نه. دوی د ټاکنو د 
پروسې د سمون لپاره مشخصې سپارښتنې کوي او د ډموکراټیکو او رڼو ټاکنو د تررسه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې 

مالتړ نندارې ته وړاندې کوي. د نړیوالو څارونکو قانوين او اخالقي اساسات او همدارنګه لومړنۍ الرې د ټاکنو د 
نړیوالې څارنې د اساساتو په اعالمیه کې ترشېح شوي او په رسمي ډول د اروپایي اتحادیې په شمول ٤٥ نړیوالو 

موسسو هغه تصدیق کړي دي. 

سیايس ګوندونه او خپلواک نوماندان

د سیايس ګوندونو استازي او خپلواک نوماندان د ټاکنو په ورځ د رایه اچونې مرکزونو او سیمو کې ګامرل کېږي چې 
د ټاکنو په روڼتیا او باور باندې مهم رول لري.

د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه

امنیتي ځواکونه د رایه اچونې محالتو او مرکزونو څخه بهر ځای په ځای کېږي. د افغانستان پولیسو او نورو امنیتي 
کارکوونکو ته دنده ورکړل شوې چې د رایه اچوونکو او د ټاکنو د کارکوونکو امنیت وسايت. دی یوازې هغه وخت د 

رایه اچونې محل ته ننوځي يش چې د دوی د شتون اړتیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړو له لوري تایید يش.

رسنۍ

هغه خربیاالن او رسنۍ یې چې باورلیک یې ترالسه کړی د ټاکنیزې څارنې د کلیدي غړو له ډلې څخه دي چې ټاکنیز 
کمپاینونه، رایه اچونه او همدارنګه د رایو شمېرنه تر پوښښ الندې راويل. دوی په غیر رسمي توګه له رایه اچوونکو 

او ټولنې څخه استازیتوب کوي او پر همدې بنسټ مسوولیت لري چې د نوماندانو د پروګرامونو او فعالیتونو راپور 
وړاندې کړي. دوی قانوين او اخالقي مسوولیت لري ترڅو د نوماندانو فعالیتونه او مبارزې او د ټاکنو پروسه په بې 

پرې، متوازن او مناسب ډول انعکاس کړي.

۷



د رایې اچونې په ورځ د ټاکنو د هرې ښکېلې غاړې رول

١.د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایه اچونې اړوند سیمې د اړوند چلنالرې له مخې رامنځته او رایه اچونه او د رایو 
شمېرنه له یوه مشخص پروسیجر څخه په ګټې بشپړوي.

٢.خربیاالن / رسنۍ د افغانستان د خلکو لپاره د رایه اچولو د ورځې په اړه د پوهاوې مسوولیت لري او د روڼتیا او د 
باور وړ فضا لپاره همکاري کوي. 

٣.د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به شکایتونه راټول او پروسس کړي.

٤.امنیتي ځواکونه د رایه اچونې سیمو او مرکزونو څخه بهر کې ځای په ځای کیږي. دوی ته دنده ورکړل شوې چې د 
رایه اچوونکو او د ټاکنو د کارکوونکو امنیت ټینګ کړي. دوی یوازې هغه وخت د رایه اچونې محل ته ننوتلی يش چې 

د دوی د شتون اړتیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړو له لوري تایید يش.

٥.د ګوندونو او خپلواکو نوماندانو استازي چې د کمیسیون تاییدي یې ترالسه کړې د اړوند نوماندانو له ګټو دفاع 
کوي او د ښي همکارۍ، پلټنې او د توازن د رعایت په موخه همکاري کوي.

٦.رایه اچوونکي د ټاکنو د پروسې تر ټولو مهمه برخه ده.

٧.ميل او نړیوال څارونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تاییدي یې ترالسه کړې د ټاکنو له بهیر څخه څارنه وکړي او 
په راتلونکي کې د ټاکنو د کېدو لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کوي.

١.د ټاکنو خپلواک 
کمیسیون ٢.رسنۍ

٣.د ټاکنیزو 
شکایتونو 
کمیسیون

٤.امنیتي 
ځواکونه

٦.رایه  
اچوونکي

٧.څارونکي

٥.د ګوندونو او 
خپلواکو نوماندانو 

استازي
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د ټاکنو قانوين چوکاټ

٢٠١٦ کال کې تصویب شوی د ټاکنو قانون

د ميل او نړیوالو څارنیزو ماموریتونو د سپارښتنو او د مدين ټولنې او سیايس ګوندونو د غوښتنې پر بنسټ د ټاکنو 
قانون په ٢٠١٦ کال کې تعدیل شو او ځینې مهم بدلونونه پکې راوستل شول. په دې ډول ټاکنیز سیستم په پخواين 

حالت پاتې شو چې "نه لېږدېدونکې یوه رایه" ده.

د سکانو او هندوانو د ګډ استازي لپاره یوه څوکۍ زیاته شوه، چې د وليس جرګې د غړو ټولیز شمېر له ٢٤٩ کسانو 
څخه ٢٥٠ ته زیات شو.

د قومندانانو او د نامسووله وسلوالو ډلو د غړو د ټاکنیزو فعالیتونو پر وړاندې د قیوداتو بیا وضع کول. 
د ټاکنیز کمپاین د مودې کمول. له ٣٠ ورځو څخه ٢٠ ورځو ته د وليس جرګې او د والیتي شوراګانو د ټاکنیزو 

کمپاینونو د مودې کمول.

اسايس بدلونونه
د ټاکنیزو حوزو کوچني کول (د ټاکنو قانون، ٣٥مه ماده):

ځینې ټاکنیزې حوزې ډېرې لویې وې، په تېره بیا په مهمو ښارونو کې، یا د فاریاب او خوست په څېر والیتونو 
کې چې نفوس یې لږ و، او دا چاره په پارملان کې د رایې ورکوونکو وکیالنو تر منځ د انډول یا توازن د خرابېدو 

المل شوه.
د رایې اچونې له محالتو رسه د رایې اچوونکو نښلول (د ټاکنو قانون، ٨مه ماده):

رایه اچوونکي یوازې په هغو مرکزونو کې چې نومونه یې ثبت شوي، رایه اچولی يش. پخوا رایه اچوونکو 
کوالی شوی چې په یوه محل کې نوم ثبت کړي او په بل محل کې رایه ورکړي، چې دا چاره د ټاکنیزو درغلیو د 

رامنځته کېدو المل کېدله. ( د ٢٠١٤ EAT په راپور کې د اروپا د اتحادیې سپارښتنه).
ټاکنیز جرمونه او شدید مجازات د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پر مټ پيل کېږي:

دغه جرمونه او مجازات د ټاکنو د قانون په ٩٩مه ماده کې تنظیم شوي: د ټاکنو د یوه نوماند په ګټه یا پر ضد 
د رایې اچوونکو، نوماندانو او یا څارونکو د وېرولو او اغېزمنتیا په موخه د ميل اردو، پولیسو او ميل امنیت په 
شمول له پوځي وسایلو او عالمو څخه ناوړه ګټه اخیستنه (مجازات: لنډمهالی حبس چې له ٣ میاشتو څخه نه 

زیاتېږي).
د حقایقو د پټولو په موخه د رایې پاڼو او د پایلو د فورمونو پټول (مجازات: منځنی حبس د ٢ کلونو لپاره).
د کړکېچ او یا فشار رامنځته کول، یا د نظم او امنیت ګډوډول چې د ټاکنو د پروسې د ګډوډېدو المل يش 

(مجازات: له ٢ کلونو څخه زیات حبس).
له جعيل اسنادو څخه په ګټې رایه اچونه (سزا: له هغو حقونو څخه بې برخې کېدل چې په دغه قانون کې په 

ګوته شوي، لنډمهالی حبس هم له ځان رسه لري).
د رایې پېر او پلور (مجازات: منځنی حبس تر ٣ کلونو پورې).

له ٩ کسانو څخه ٧ کسانو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمېشرنانو کمول: ولسمرش صالحیت لري چې له 
٢٧ نوماندانو څخه ٧ کسه یې تعین کړي.

له ٦ کلونو څخه ٥ کلونو ته د کمېشرنانو د خدمت د مودې کمول: نويو کمېشرنانو (د دواړو ټاکنیزو 
کمیسیونو) خپل کار د ٢٠١٦ له نوامرب میاشتې څخه پیل کړ. 

د خپلو ټاکنیزو مبارزو د لګښتونو د راپور ورکولو په موخه د نوماندانو څرګند مسوولیتونه. نوي قانون (٧٧یمه ماده) 
په ټاکنیزو کمپاینونو کې بهرين مايل مالتړ منع کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې د خپلو مقرراتو او الرښوونو 

له مخې د تعقیب مسوولیت لري.

۹



په ٢٠١٦ کال کې تصویب شوی د ټاکنو قانون: ټاکنیزې رسغړونې او 
انضباطي تدابیر 

په ٢٠١٦ کال کې تصویب شوی د ټاکنو قانون – ټاکنیز جرمونه او د درغلۍ 
د مخنیوي لپاره د اړوند حبس سزا:

ټاکنیز جرمونه او د حبس مجازات د جزا په کوډ کې درج شوي دي.

ټاکنیزې رسغړونېپه افغانۍ نغدي جریمه

د رایې اچونې په محل کې د یوه نوماند اړوند سمبول او نورو نښانو څخه ٥٠٠٠ تر ٥٠٠٠٠  افغانیو پورې
ګټه اخیستل. 

د ټاکنیزو تبلیغاتو په توکو کې د کمیسیونو او نورو دولتي بنسټونو له 
نښانو او عالمو څخه ګټه اخیستل.

د کړکېچونو د رامنځته کولو لپاره هڅول او پارول٤٠٠٠٠ تر ٨٠٠٠٠ افغانیو پورې

د سکانو او هندوانو د ګډ استازي لپاره یوه څوکۍ زیاته شوه، چې د وليس جرګې د غړو ټولیز شمېر له ٢٤٩ کسانو 
څخه ٢٥٠ ته زیات شو.

د قومندانانو او د نامسووله وسلوالو ډلو د غړو د ټاکنیزو فعالیتونو پر وړاندې د قیوداتو بیا وضع کول. 
د ټاکنیز کمپاین د مودې کمول. له ٣٠ ورځو څخه ٢٠ ورځو ته د وليس جرګې او د والیتي شوراګانو د ټاکنیزو 

کمپاینونو د مودې کمول.

د خپلو ټاکنیزو مبارزو د لګښتونو د راپور ورکولو په موخه د نوماندانو څرګند مسوولیتونه. نوي قانون (٧٧یمه ماده) 
په ټاکنیزو کمپاینونو کې بهرين مايل مالتړ منع کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې د خپلو مقرراتو او الرښوونو 

له مخې د تعقیب مسوولیت لري.

له ټاکيل وخت څخه مخکې او یا وروسته د ټاکنیز کمپاین کول٥٠٠٠٠ تر ١٠٠٠٠٠ افغانیو پورې

د دولت کارکوونکی چې د یوه نوماند په ګټه او یا په زیان کمپاین وکړي١٠٠٠ تر ١٠٠٠٠ افغانيو پورې

د نوماندانو څارونکو ته د شکایت د فورمونو له سپارلو څخه ډډه کول٥٠٠٠٠ تر ١٠٠٠٠٠ افغانیو پورې

ټاکنیز جرمونهد حبس موده

د ټاکنو د یوه نوماند په ګټه یا پر ضد د رایې اچوونکو، نوماندانو او یا لږ تر لږه ٣ میاشتې
څارونکو د وېرولو او اغېزمنتیا په موخه د ميل اردو، پولیسو او ميل امنیت 

په شمول له پوځي وسایلو او عالمو څخه ناوړه ګټه اخیستنه

د ټاکنو په پروسه کې د نفوذ په موخه بډې ورکول او اخیستل.٥ کاله حبس
د رایې اچوونکي، نوماند، څارونکي، رسنۍ او د ټاکنو کارکوونکي ګواښل، 

وېرول، سپکاوی او فشار راوړل. 
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د ټاکنو د اصل لپاره د رسنیو مقررات

د حقایقو د پټولو په موخه د رایې پاڼو او د پایلو د فورم پټول٢ کاله حبس

له قانوين اجازې پرته د ټاکنیزو اسنادو بېځایه کول یا لېږدول؛تر ٥ کلونو حبس
له ناقانونه رسچینو څخه د مايل مرستو ترالسه کول؛

له بهرنیو ښاروندانو یا دولت او یا د افغانستان مېشتو بهرنیو ډېپلوماټانو 
څخه د مايل، نغدي او یا جنس د مرستو ترالسه کول.

له یو کال څخه کم او له یوې 
میاشتې څخه زیات

له قانوين اجازې پرته د پایلو د ثبت د سافټوېر او وسایلو په سیستم کې 
الس وهل

د کړکېچ او یا فشار رامنځته کول، یا د نظم او امنیت ګډوډول چې د ټاکنو د له ٢ کلونو څخه زیات
پروسې د ګډوډېدو المل يش

د ټاکنیزو اسنادو او رایې پاڼو او یا حساسو ټاکنیزو توکو غال کول او یا له تر منځني حبس پورې
منځه وړل

له جعيل اسنادو څخه په ګټې رایه اچونهلنډمهالی حبس
د بل کس په نشتوايل کې د هغه له رایې څخه ګټه اخیستل

تر درې کلونو پورې منځنی 
حبس

د رایې پېرل او پلورل
د ثبت د کتاب، د پایلو د پاڼو او د رایې پاڼو په شمول د ټاکنیزو اسنادو 

بدلون او یا بېځایه کول د یوه نوماند په ګټه او یا په زیان
د یوه نوماند په ګټه او یا په زیان د رایو زیاتول او یا کمول 

له ٣ میاشتو څخه کم لنډمهالی 
حبس

د حقایقو د پټولو په موخه راټولو شویو اسنادو او شواهدو ته په خپل 
وخت نه رسېدنه او یا د هغو پټول

د رایې اچونې او د رایو شمېرنې په بهیر کې د څارونکو، مشاهدینو او تر ٣ کلونو پورې منځنی حبس
رسنیو د ګډون مخنیوی.

د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ٥٩-١٣٩٧ پرېکړې پر بنسټ د ټاکنیزو مبارزو په بهیر کې د رسنیو رسغړونو او تېروتنو ته د 
رسېدنې او څارنې چلنالره.

دویمه ماده: موخه
١- په ټولیزو رسنیو کې د نوماندانو، سیايس ګوندونو او د سیايس ګوندونو د ائتالفونو د ټاکنیزو مبارزو له 

منصفانه او عادالنه خپراوي څخه څارنه؛
٢- د ټاکنیزو مبارزو په بهیر کې د نوماندانو، سیايس ګوندونو او د سیايس ګوندونو د ائتالفونو او ټولیزو رسنیو 

رسغړونو او تېروتنو ته رسېدنه؛
٣- د کمېټې له خوا د رسېدلو شکایتونو تنظیم او رسېدنه او یا یې د شکایتونو کمیسیون او صالحیت لرونکو مراجعو 

ته راجع کول؛

درېیمه ماده : څارنه
 د رسنیو کمېټه کولی يش چې د رسنیو خپرونې په مستقیمه توګه او یا د معتربو خدمايت بنسټونو له الرې وڅاري.

، پنځمه ماده: د شکایتونو ثبتول 
د افغانستان اتباع، سیايس ګوندونه، د سیايس ګوندونو ائتالفونه، د رسنیو بنسټونه، مدين ټولنه او نوماندان 

کولی يش د رسنیو ټاکنیزو رسغړونو او تېروتنو په اړه د رسغړونې او تېروتنې له پېښېدو وروسته په ٢٤ ساعتونو کې 
(یوه کاري ورځ او شپه) د اسنادو په وړاندې کولو د رسنیو په کمېټه، کمیسیون او د کمیسیون والیتي دفرتونو کې 

خپل شکایت ثبت کړي.
د رسنیو له لوري ټاکنیزه رسغړونه او ناغېړي، (اوومه ماده):

د رسنیو کمېټه دنده لري چې د رسنیو د ناغېړۍ او رسغړونې په اړه په الندې مواردو کې تصمیم ونیيس:

د رسنیو کمېټه د رسغړونې او تېروتنې په هکله په الندې ډول رسېدنه کوي او تصمیم نیيس:
١- د ټاکنو اړوند ناموثقو او ناسمو مطالبو او معلوماتو خپرول چې د یوه کس او یا یوې ډلې پر وړاندې د هېواد د 

ښاروندانو احساسات وپاروي؛
٢- د داسې مطالبو او معلوماتو خپرول چې د نوماندانو او نورو کسانو شخيص کرامت ته سپکاوی وګڼل يش؛

٣- له پلوي ډک او په ناانډوله توګه د ټاکنو اړوند راپورونو خپرول؛
٤- د ټاکنو اړوند له پلوي ډکو او ناانډوله سیايس، ټولنیزو او کلتوري پروګرامونو تولید او خپرول؛

٥- د ټاکنو اړوند هر ډول درواغو مطالبو او بې بنسټه څرګندونو چاپ او خپرول؛
٦- د کمیسیون د پرېکړو او تصمیمونو نه مراعتول؛

٧- د ټاکنو اړوند درواغو او تحریف شویو راپورونو خپرول؛
٨- د ټاکنیزو مبارزو د رسمي وخت له پیلېدو څخه مخکې او د چوپتیا په وخت کې د نوماندانو د ټاکنیز کمپاین خپرول؛
٩- د هغو خط مشیې، موخو، پالیسیو او نورو مواردو خپرول چې د چوپتیا په دوره کې په یو ډول د نوماندانو په ګټه 

او یا په زیان وي؛
١٠- د هغې رسنۍ له ټلویزیوين پروګرامونو او د ټولیزو رسنیو له نورو پروګرامونو څخه ناقانونه ګټه اخیستنه چې 

نوماندان پکې د ویاندویی او یا د پروګرام پرمخ بېوونکي دنده لري؛
١١- د دولتي رسنیو له خوا د وليس جرګې د هغو نوماندانو په ګټه او یا زیان د پروګرامونو خپرول چې د وليس جرګې 

په اداري پالوي کې شامل ول؛
١٢- د ټاکنیزو مبارزو له پیل څخه مخکې د وليس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو له لوري د هر ډول 

بېلبورډ او برن نښلول په هر نامه چې وي او د نوماندانو انځور، شعار او نوم پکې وي؛
١٣- د رسنیو کمېټه کولی يش چې په دغه چلنالره کې درج شوې رسغړونې او نورې هغه رسغړونې چې د ټاکنو قانون 

او د رسنیو د کمېټې له موخو، چلنالرو او پالیسیو رسه په ټکر کې وي، وارزوي او د اصالح او یا د انضباطي تدابیرو 
حکم صادر کړي.

١٤- د ټاکنیزو مبارزو له تعین شوې مودې څخه مخکې او وروسته په ټولنیزو شبکو کې د نوماندانو د مالتړ اړوند 
غونډو او ناستو د راپورونو او انځورونو خپرول؛ او

١٥- د ټاکنیزو مبارزو له تعین شوې مودې څخه مخکې او وروسته د نوماندانو له لوري په ټولنیزو شبکو کې د هر 
ډول پیغام خپرول چې د دوی پر نفوذ او رایې باندې اغېزناک وي.

انضباطي ګامونه (امته ماده):
١- د رسغړونې د اصالح لپاره د اخطاریې صادرول؛

٢- د جریمې وضع کول او تعینول، له پنځه زره څخه تر سل زره افغانیو پورې؛
٣- د شکایتونو د کمیسیون له تایید څخه وروسته صالحیت لرونکو مراجعو ته د عديل تعقیب لپاره د رسغړوونکي 

معريف کول؛
٤- کمیسیون ته د ثابتوونکو اسنادو او مدارکو له وړاندې کولو رسه د رسغړوونکي د اعتبارپاڼې د باطلولو وړاندیز؛

٥- د ټولیزو رسنیو له لوري د رسنیو د کمېټې د پرېکړې د خپرولو امر؛ او
٦- د رسنیو کمېټه د شکایتونو له شتون څخه پرته د رسنیو ټاکنیزې رسغړونې په ګوته کوي او په رسېدنه کې یې ګام 

پورته کوي. 

رښتینويل، روڼتیا او بې نظمي
د ټاکنو بشپړتیا څه ده؟ د ټاکنو بشپړتیا هغه نړیوال ټاکنیز معیارونه او نړیوال نورمونه دي چې په ټولو ټاکنیزو پړاونو 

کې لکه له ټاکنو څخه مخکې، د ټاکنیزو مبارزو په بهیر کې، د ټاکنو په ورځ او هم له هغه وروسته په پراخه توګه ترې 
ګټه اخیستل کېږي.

 که چېرې رسنۍ د ښاروندانو د پوهاوي د لوړولو په موخه د خپلو خپرونو په بهیر کې ښه مطبوعايت پیغامونه 
وړاندې کړي، بې له شکه چې الندې موارد پیاوړي کېږي او د ښاروندانو د ال یو موټي کېدو المل کېږي: 

•په رښتینو ټاکنو کې د ګډون لپاره د رایې اچوونکو د توان ساتل (یو کس/ یوه رایه).
•د ټاکنو په مدیریت کې د برابري، روڼتیا، ځواب ویلو، هراړخیز اعتبار، بې پرېتوب، خپلواکي، مسلکیتوب، 

درناوي او غور ارزښت.
•د کلیدي لوبغاړو اخالقي چلند چې د بشپړتیا د ساتلو توان لري.

•د ټاکنو د پروسې په اوږدو کې د بشپړتیا د ساتلو الرې بېالبېل ډولونه لري چې (قانوين چوکاټ، د سازمان 
جوړښت، فني او سیايس ګامونه) پکې شاملېږي.

•د عدالت د ټینګښت سیستم د قانون پيل کېدل تضمینوي او له قانون څخه تښتېدونکي مجازات کوي.
•اغېزناک او مسوول سیايس ګوندونه او نوماندان.

•د ميل او نړیوالو ټاکنو موخه.
•رسنۍ د ټاکنو د بشپړتیا په هکله د اطالع رسولو لپاره ګډون کوي.

•رایه اچوونکي فعال او لوستي کېږي.
په ټاکنو کې رښتینويل یو متقابل مفهوم

د سمو ټاکنو پېچلتیا  
ټاکنې د یوې پېچلې پروسې پایله ده چې د ډېرو لوبغاړو ګډون ته اړتیا لري. هرې ټاکنې ګټونکی او بایلونکی لري. 
نوماندان د خپل بریالیتوب لپاره هرې وسیلې ته الس اچوي ان له غیرقانوين او غیراخالقي الرو چارو څخه هم ګټه 

اخيل. د ټاکنو پایلې کېدی يش غربګونونه او یو لړ ناندرۍ له ځان رسه ولري ترڅو چې د ټاکنو د بهیر مرشوعیت 
کمزوری يش. 

ناوړه ټاکنیزه ګټه اخیستنه: ټاکنیزه درغيل یا په ټاکنو کې السوهنه د ټاکنو په پروسه کې ناقانونه السوهنه ده.
موارد: رایه اچوونکي، د رایې اچوونکو کارت، په پېژندپاڼه کې السوهنه، په نفوسو شمېرو کې السوهنه، رایه نه 

ورکول، د رایې اچوونکو ګواښل، رایه پېرودل، د ټاکنو پېرودل، ناسمه رایه اخیستنه، دوه کسیزه رایه اخیستنه، د پاڼې 
ډکول.

د ټاکنو د بشپړتیا اصول
•د ټاکنو بشپړتیا په خپل ذات کې یوه سیايس ستونزه ده، په ځانګړې توګه له دې کبله چې بشپړتیا په ټاکنیزو 

او سیايس پروسو کې عمومي اعتبار او باور پورې تړاو لري ترڅو ښاروندان باوري يش چې بدلونونه د دوی باور 
ته اړتیا لري.

•ګډون، روڼتیا او ځواب ویل او د قانون پيل کول (د قانون برالسی) د اعتامد او باور د رامنځته کولو لپاره اړین 
دي.

•خپلواکي، بې پرېتوب، مسلکي عمل کول، د EMB ارزښتونه، کورين څارونکي، امنیتي ځواکونه او عديل 
سیستم او ټول ونډه لرونکي ټول د ټاکنو په بشپړتیا کې رول لري.
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د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ٥٩-١٣٩٧ پرېکړې پر بنسټ د ټاکنیزو مبارزو په بهیر کې د رسنیو رسغړونو او تېروتنو ته د 
رسېدنې او څارنې چلنالره.

دویمه ماده: موخه
١- په ټولیزو رسنیو کې د نوماندانو، سیايس ګوندونو او د سیايس ګوندونو د ائتالفونو د ټاکنیزو مبارزو له 

منصفانه او عادالنه خپراوي څخه څارنه؛
٢- د ټاکنیزو مبارزو په بهیر کې د نوماندانو، سیايس ګوندونو او د سیايس ګوندونو د ائتالفونو او ټولیزو رسنیو 

رسغړونو او تېروتنو ته رسېدنه؛
٣- د کمېټې له خوا د رسېدلو شکایتونو تنظیم او رسېدنه او یا یې د شکایتونو کمیسیون او صالحیت لرونکو مراجعو 

ته راجع کول؛

درېیمه ماده : څارنه
 د رسنیو کمېټه کولی يش چې د رسنیو خپرونې په مستقیمه توګه او یا د معتربو خدمايت بنسټونو له الرې وڅاري.

، پنځمه ماده: د شکایتونو ثبتول 
د افغانستان اتباع، سیايس ګوندونه، د سیايس ګوندونو ائتالفونه، د رسنیو بنسټونه، مدين ټولنه او نوماندان 

کولی يش د رسنیو ټاکنیزو رسغړونو او تېروتنو په اړه د رسغړونې او تېروتنې له پېښېدو وروسته په ٢٤ ساعتونو کې 
(یوه کاري ورځ او شپه) د اسنادو په وړاندې کولو د رسنیو په کمېټه، کمیسیون او د کمیسیون والیتي دفرتونو کې 

خپل شکایت ثبت کړي.
د رسنیو له لوري ټاکنیزه رسغړونه او ناغېړي، (اوومه ماده):

د رسنیو کمېټه دنده لري چې د رسنیو د ناغېړۍ او رسغړونې په اړه په الندې مواردو کې تصمیم ونیيس:

د رسنیو کمېټه د رسغړونې او تېروتنې په هکله په الندې ډول رسېدنه کوي او تصمیم نیيس:
١- د ټاکنو اړوند ناموثقو او ناسمو مطالبو او معلوماتو خپرول چې د یوه کس او یا یوې ډلې پر وړاندې د هېواد د 

ښاروندانو احساسات وپاروي؛
٢- د داسې مطالبو او معلوماتو خپرول چې د نوماندانو او نورو کسانو شخيص کرامت ته سپکاوی وګڼل يش؛

٣- له پلوي ډک او په ناانډوله توګه د ټاکنو اړوند راپورونو خپرول؛
٤- د ټاکنو اړوند له پلوي ډکو او ناانډوله سیايس، ټولنیزو او کلتوري پروګرامونو تولید او خپرول؛

٥- د ټاکنو اړوند هر ډول درواغو مطالبو او بې بنسټه څرګندونو چاپ او خپرول؛
٦- د کمیسیون د پرېکړو او تصمیمونو نه مراعتول؛

٧- د ټاکنو اړوند درواغو او تحریف شویو راپورونو خپرول؛
٨- د ټاکنیزو مبارزو د رسمي وخت له پیلېدو څخه مخکې او د چوپتیا په وخت کې د نوماندانو د ټاکنیز کمپاین خپرول؛
٩- د هغو خط مشیې، موخو، پالیسیو او نورو مواردو خپرول چې د چوپتیا په دوره کې په یو ډول د نوماندانو په ګټه 

او یا په زیان وي؛
١٠- د هغې رسنۍ له ټلویزیوين پروګرامونو او د ټولیزو رسنیو له نورو پروګرامونو څخه ناقانونه ګټه اخیستنه چې 

نوماندان پکې د ویاندویی او یا د پروګرام پرمخ بېوونکي دنده لري؛
١١- د دولتي رسنیو له خوا د وليس جرګې د هغو نوماندانو په ګټه او یا زیان د پروګرامونو خپرول چې د وليس جرګې 

په اداري پالوي کې شامل ول؛
١٢- د ټاکنیزو مبارزو له پیل څخه مخکې د وليس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو له لوري د هر ډول 

بېلبورډ او برن نښلول په هر نامه چې وي او د نوماندانو انځور، شعار او نوم پکې وي؛
١٣- د رسنیو کمېټه کولی يش چې په دغه چلنالره کې درج شوې رسغړونې او نورې هغه رسغړونې چې د ټاکنو قانون 

او د رسنیو د کمېټې له موخو، چلنالرو او پالیسیو رسه په ټکر کې وي، وارزوي او د اصالح او یا د انضباطي تدابیرو 
حکم صادر کړي.

١٤- د ټاکنیزو مبارزو له تعین شوې مودې څخه مخکې او وروسته په ټولنیزو شبکو کې د نوماندانو د مالتړ اړوند 
غونډو او ناستو د راپورونو او انځورونو خپرول؛ او

١٥- د ټاکنیزو مبارزو له تعین شوې مودې څخه مخکې او وروسته د نوماندانو له لوري په ټولنیزو شبکو کې د هر 
ډول پیغام خپرول چې د دوی پر نفوذ او رایې باندې اغېزناک وي.

انضباطي ګامونه (امته ماده):
١- د رسغړونې د اصالح لپاره د اخطاریې صادرول؛

٢- د جریمې وضع کول او تعینول، له پنځه زره څخه تر سل زره افغانیو پورې؛
٣- د شکایتونو د کمیسیون له تایید څخه وروسته صالحیت لرونکو مراجعو ته د عديل تعقیب لپاره د رسغړوونکي 

معريف کول؛
٤- کمیسیون ته د ثابتوونکو اسنادو او مدارکو له وړاندې کولو رسه د رسغړوونکي د اعتبارپاڼې د باطلولو وړاندیز؛

٥- د ټولیزو رسنیو له لوري د رسنیو د کمېټې د پرېکړې د خپرولو امر؛ او
٦- د رسنیو کمېټه د شکایتونو له شتون څخه پرته د رسنیو ټاکنیزې رسغړونې په ګوته کوي او په رسېدنه کې یې ګام 

پورته کوي. 

رښتینويل، روڼتیا او بې نظمي
د ټاکنو بشپړتیا څه ده؟ د ټاکنو بشپړتیا هغه نړیوال ټاکنیز معیارونه او نړیوال نورمونه دي چې په ټولو ټاکنیزو پړاونو 

کې لکه له ټاکنو څخه مخکې، د ټاکنیزو مبارزو په بهیر کې، د ټاکنو په ورځ او هم له هغه وروسته په پراخه توګه ترې 
ګټه اخیستل کېږي.

 که چېرې رسنۍ د ښاروندانو د پوهاوي د لوړولو په موخه د خپلو خپرونو په بهیر کې ښه مطبوعايت پیغامونه 
وړاندې کړي، بې له شکه چې الندې موارد پیاوړي کېږي او د ښاروندانو د ال یو موټي کېدو المل کېږي: 

•په رښتینو ټاکنو کې د ګډون لپاره د رایې اچوونکو د توان ساتل (یو کس/ یوه رایه).
•د ټاکنو په مدیریت کې د برابري، روڼتیا، ځواب ویلو، هراړخیز اعتبار، بې پرېتوب، خپلواکي، مسلکیتوب، 

درناوي او غور ارزښت.
•د کلیدي لوبغاړو اخالقي چلند چې د بشپړتیا د ساتلو توان لري.

•د ټاکنو د پروسې په اوږدو کې د بشپړتیا د ساتلو الرې بېالبېل ډولونه لري چې (قانوين چوکاټ، د سازمان 
جوړښت، فني او سیايس ګامونه) پکې شاملېږي.

•د عدالت د ټینګښت سیستم د قانون پيل کېدل تضمینوي او له قانون څخه تښتېدونکي مجازات کوي.
•اغېزناک او مسوول سیايس ګوندونه او نوماندان.

•د ميل او نړیوالو ټاکنو موخه.
•رسنۍ د ټاکنو د بشپړتیا په هکله د اطالع رسولو لپاره ګډون کوي.

•رایه اچوونکي فعال او لوستي کېږي.
په ټاکنو کې رښتینويل یو متقابل مفهوم

د سمو ټاکنو پېچلتیا  
ټاکنې د یوې پېچلې پروسې پایله ده چې د ډېرو لوبغاړو ګډون ته اړتیا لري. هرې ټاکنې ګټونکی او بایلونکی لري. 
نوماندان د خپل بریالیتوب لپاره هرې وسیلې ته الس اچوي ان له غیرقانوين او غیراخالقي الرو چارو څخه هم ګټه 

اخيل. د ټاکنو پایلې کېدی يش غربګونونه او یو لړ ناندرۍ له ځان رسه ولري ترڅو چې د ټاکنو د بهیر مرشوعیت 
کمزوری يش. 

ناوړه ټاکنیزه ګټه اخیستنه: ټاکنیزه درغيل یا په ټاکنو کې السوهنه د ټاکنو په پروسه کې ناقانونه السوهنه ده.
موارد: رایه اچوونکي، د رایې اچوونکو کارت، په پېژندپاڼه کې السوهنه، په نفوسو شمېرو کې السوهنه، رایه نه 

ورکول، د رایې اچوونکو ګواښل، رایه پېرودل، د ټاکنو پېرودل، ناسمه رایه اخیستنه، دوه کسیزه رایه اخیستنه، د پاڼې 
ډکول.

د ټاکنو د بشپړتیا اصول
•د ټاکنو بشپړتیا په خپل ذات کې یوه سیايس ستونزه ده، په ځانګړې توګه له دې کبله چې بشپړتیا په ټاکنیزو 

او سیايس پروسو کې عمومي اعتبار او باور پورې تړاو لري ترڅو ښاروندان باوري يش چې بدلونونه د دوی باور 
ته اړتیا لري.

•ګډون، روڼتیا او ځواب ویل او د قانون پيل کول (د قانون برالسی) د اعتامد او باور د رامنځته کولو لپاره اړین 
دي.

•خپلواکي، بې پرېتوب، مسلکي عمل کول، د EMB ارزښتونه، کورين څارونکي، امنیتي ځواکونه او عديل 
سیستم او ټول ونډه لرونکي ټول د ټاکنو په بشپړتیا کې رول لري.

۱۲



د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ٥٩-١٣٩٧ پرېکړې پر بنسټ د ټاکنیزو مبارزو په بهیر کې د رسنیو رسغړونو او تېروتنو ته د 
رسېدنې او څارنې چلنالره.

دویمه ماده: موخه
١- په ټولیزو رسنیو کې د نوماندانو، سیايس ګوندونو او د سیايس ګوندونو د ائتالفونو د ټاکنیزو مبارزو له 

منصفانه او عادالنه خپراوي څخه څارنه؛
٢- د ټاکنیزو مبارزو په بهیر کې د نوماندانو، سیايس ګوندونو او د سیايس ګوندونو د ائتالفونو او ټولیزو رسنیو 

رسغړونو او تېروتنو ته رسېدنه؛
٣- د کمېټې له خوا د رسېدلو شکایتونو تنظیم او رسېدنه او یا یې د شکایتونو کمیسیون او صالحیت لرونکو مراجعو 

ته راجع کول؛

درېیمه ماده : څارنه
 د رسنیو کمېټه کولی يش چې د رسنیو خپرونې په مستقیمه توګه او یا د معتربو خدمايت بنسټونو له الرې وڅاري.

، پنځمه ماده: د شکایتونو ثبتول 
د افغانستان اتباع، سیايس ګوندونه، د سیايس ګوندونو ائتالفونه، د رسنیو بنسټونه، مدين ټولنه او نوماندان 

کولی يش د رسنیو ټاکنیزو رسغړونو او تېروتنو په اړه د رسغړونې او تېروتنې له پېښېدو وروسته په ٢٤ ساعتونو کې 
(یوه کاري ورځ او شپه) د اسنادو په وړاندې کولو د رسنیو په کمېټه، کمیسیون او د کمیسیون والیتي دفرتونو کې 

خپل شکایت ثبت کړي.
د رسنیو له لوري ټاکنیزه رسغړونه او ناغېړي، (اوومه ماده):

د رسنیو کمېټه دنده لري چې د رسنیو د ناغېړۍ او رسغړونې په اړه په الندې مواردو کې تصمیم ونیيس:

د رسنیو کمېټه د رسغړونې او تېروتنې په هکله په الندې ډول رسېدنه کوي او تصمیم نیيس:
١- د ټاکنو اړوند ناموثقو او ناسمو مطالبو او معلوماتو خپرول چې د یوه کس او یا یوې ډلې پر وړاندې د هېواد د 

ښاروندانو احساسات وپاروي؛
٢- د داسې مطالبو او معلوماتو خپرول چې د نوماندانو او نورو کسانو شخيص کرامت ته سپکاوی وګڼل يش؛

٣- له پلوي ډک او په ناانډوله توګه د ټاکنو اړوند راپورونو خپرول؛
٤- د ټاکنو اړوند له پلوي ډکو او ناانډوله سیايس، ټولنیزو او کلتوري پروګرامونو تولید او خپرول؛

٥- د ټاکنو اړوند هر ډول درواغو مطالبو او بې بنسټه څرګندونو چاپ او خپرول؛
٦- د کمیسیون د پرېکړو او تصمیمونو نه مراعتول؛

٧- د ټاکنو اړوند درواغو او تحریف شویو راپورونو خپرول؛
٨- د ټاکنیزو مبارزو د رسمي وخت له پیلېدو څخه مخکې او د چوپتیا په وخت کې د نوماندانو د ټاکنیز کمپاین خپرول؛
٩- د هغو خط مشیې، موخو، پالیسیو او نورو مواردو خپرول چې د چوپتیا په دوره کې په یو ډول د نوماندانو په ګټه 

او یا په زیان وي؛
١٠- د هغې رسنۍ له ټلویزیوين پروګرامونو او د ټولیزو رسنیو له نورو پروګرامونو څخه ناقانونه ګټه اخیستنه چې 

نوماندان پکې د ویاندویی او یا د پروګرام پرمخ بېوونکي دنده لري؛
١١- د دولتي رسنیو له خوا د وليس جرګې د هغو نوماندانو په ګټه او یا زیان د پروګرامونو خپرول چې د وليس جرګې 

په اداري پالوي کې شامل ول؛
١٢- د ټاکنیزو مبارزو له پیل څخه مخکې د وليس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو له لوري د هر ډول 

بېلبورډ او برن نښلول په هر نامه چې وي او د نوماندانو انځور، شعار او نوم پکې وي؛
١٣- د رسنیو کمېټه کولی يش چې په دغه چلنالره کې درج شوې رسغړونې او نورې هغه رسغړونې چې د ټاکنو قانون 

او د رسنیو د کمېټې له موخو، چلنالرو او پالیسیو رسه په ټکر کې وي، وارزوي او د اصالح او یا د انضباطي تدابیرو 
حکم صادر کړي.

١٤- د ټاکنیزو مبارزو له تعین شوې مودې څخه مخکې او وروسته په ټولنیزو شبکو کې د نوماندانو د مالتړ اړوند 
غونډو او ناستو د راپورونو او انځورونو خپرول؛ او

١٥- د ټاکنیزو مبارزو له تعین شوې مودې څخه مخکې او وروسته د نوماندانو له لوري په ټولنیزو شبکو کې د هر 
ډول پیغام خپرول چې د دوی پر نفوذ او رایې باندې اغېزناک وي.

انضباطي ګامونه (امته ماده):
١- د رسغړونې د اصالح لپاره د اخطاریې صادرول؛

٢- د جریمې وضع کول او تعینول، له پنځه زره څخه تر سل زره افغانیو پورې؛
٣- د شکایتونو د کمیسیون له تایید څخه وروسته صالحیت لرونکو مراجعو ته د عديل تعقیب لپاره د رسغړوونکي 

معريف کول؛
٤- کمیسیون ته د ثابتوونکو اسنادو او مدارکو له وړاندې کولو رسه د رسغړوونکي د اعتبارپاڼې د باطلولو وړاندیز؛

٥- د ټولیزو رسنیو له لوري د رسنیو د کمېټې د پرېکړې د خپرولو امر؛ او
٦- د رسنیو کمېټه د شکایتونو له شتون څخه پرته د رسنیو ټاکنیزې رسغړونې په ګوته کوي او په رسېدنه کې یې ګام 

پورته کوي. 

رښتینويل، روڼتیا او بې نظمي
د ټاکنو بشپړتیا څه ده؟ د ټاکنو بشپړتیا هغه نړیوال ټاکنیز معیارونه او نړیوال نورمونه دي چې په ټولو ټاکنیزو پړاونو 

کې لکه له ټاکنو څخه مخکې، د ټاکنیزو مبارزو په بهیر کې، د ټاکنو په ورځ او هم له هغه وروسته په پراخه توګه ترې 
ګټه اخیستل کېږي.

 که چېرې رسنۍ د ښاروندانو د پوهاوي د لوړولو په موخه د خپلو خپرونو په بهیر کې ښه مطبوعايت پیغامونه 
وړاندې کړي، بې له شکه چې الندې موارد پیاوړي کېږي او د ښاروندانو د ال یو موټي کېدو المل کېږي: 

•په رښتینو ټاکنو کې د ګډون لپاره د رایې اچوونکو د توان ساتل (یو کس/ یوه رایه).
•د ټاکنو په مدیریت کې د برابري، روڼتیا، ځواب ویلو، هراړخیز اعتبار، بې پرېتوب، خپلواکي، مسلکیتوب، 

درناوي او غور ارزښت.
•د کلیدي لوبغاړو اخالقي چلند چې د بشپړتیا د ساتلو توان لري.

•د ټاکنو د پروسې په اوږدو کې د بشپړتیا د ساتلو الرې بېالبېل ډولونه لري چې (قانوين چوکاټ، د سازمان 
جوړښت، فني او سیايس ګامونه) پکې شاملېږي.

•د عدالت د ټینګښت سیستم د قانون پيل کېدل تضمینوي او له قانون څخه تښتېدونکي مجازات کوي.
•اغېزناک او مسوول سیايس ګوندونه او نوماندان.

•د ميل او نړیوالو ټاکنو موخه.
•رسنۍ د ټاکنو د بشپړتیا په هکله د اطالع رسولو لپاره ګډون کوي.

•رایه اچوونکي فعال او لوستي کېږي.
په ټاکنو کې رښتینويل یو متقابل مفهوم

د سمو ټاکنو پېچلتیا  
ټاکنې د یوې پېچلې پروسې پایله ده چې د ډېرو لوبغاړو ګډون ته اړتیا لري. هرې ټاکنې ګټونکی او بایلونکی لري. 
نوماندان د خپل بریالیتوب لپاره هرې وسیلې ته الس اچوي ان له غیرقانوين او غیراخالقي الرو چارو څخه هم ګټه 

اخيل. د ټاکنو پایلې کېدی يش غربګونونه او یو لړ ناندرۍ له ځان رسه ولري ترڅو چې د ټاکنو د بهیر مرشوعیت 
کمزوری يش. 

ناوړه ټاکنیزه ګټه اخیستنه: ټاکنیزه درغيل یا په ټاکنو کې السوهنه د ټاکنو په پروسه کې ناقانونه السوهنه ده.
موارد: رایه اچوونکي، د رایې اچوونکو کارت، په پېژندپاڼه کې السوهنه، په نفوسو شمېرو کې السوهنه، رایه نه 

ورکول، د رایې اچوونکو ګواښل، رایه پېرودل، د ټاکنو پېرودل، ناسمه رایه اخیستنه، دوه کسیزه رایه اخیستنه، د پاڼې 
ډکول.

د ټاکنو د بشپړتیا اصول
•د ټاکنو بشپړتیا په خپل ذات کې یوه سیايس ستونزه ده، په ځانګړې توګه له دې کبله چې بشپړتیا په ټاکنیزو 

او سیايس پروسو کې عمومي اعتبار او باور پورې تړاو لري ترڅو ښاروندان باوري يش چې بدلونونه د دوی باور 
ته اړتیا لري.

•ګډون، روڼتیا او ځواب ویل او د قانون پيل کول (د قانون برالسی) د اعتامد او باور د رامنځته کولو لپاره اړین 
دي.

•خپلواکي، بې پرېتوب، مسلکي عمل کول، د EMB ارزښتونه، کورين څارونکي، امنیتي ځواکونه او عديل 
سیستم او ټول ونډه لرونکي ټول د ټاکنو په بشپړتیا کې رول لري.
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په افغانستان کې ټاکنیزه بشپړتیا
د اسیا د ٢١٠٧ صندوق راپور ښيي چې د افغانستان له ټول نفوس څخه یوازې ٣٨ سلنه یې د ټاکنو پر خپلواک 

کمیسیون باندې باور لري.

د درغلۍ د خطر مدیریت
له درغلۍ رسه د مبارزې په ګامونو کې د درغلۍ د مخنیوي ګامونه او د درغلۍ د تشخیص ګامونه شامل   •

دي چې د تر ټولو غوره نړیوالو میتودونو او د افغانستان له مخکنیو ټاکنو څخه د ځانګړو درسونو پر بنسټ 
پورته کېږي. د درغلیو په کمښت کې الندې بېالبېل عنارص شامل دي: 

د ټاکنیزو درغلیو او د تېروتنو مخنیوی  •
د درغلۍ پېژندنه / د درغلۍ تعقیب  •

د درغلۍ تصحیح (د جعيل پایلو نه اعتبار، د مجرمینو قانوين تعقیب)  •

څوک کولی يش په افغانستان کې د ټاکنو بشپړتیا ترویج / تبلیغ کړي؟

د ټاکنو بشپړتیا ته د څو اړخیزه ګډون حل الر: ١- مسوولیت   ٢-  همکاري   ٣-   همغږي
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د رایې اچونې مرکزونه د سهار په ٨ بجو پرانیستل کېږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي د رایې اچونې په مرکز کې حارضېږي.

د اړتیا وړ ټول ټاکنیز توکي باید د رایې اچونې په محل کې وي.
د رایې کارونه پیلېږي.

خربیاالن/ رسنۍ د خپرنیز پوښښ او انځور اخیستنې حق مومي.

رایه اچوونکي PS ته الرسسی لري.
د کسانو د هویت تثبیت پیلېږي.

د رایې اچوونکو نوملړ چمتو کېږي.
د رایې اچوونکي ګوته د رنګ په جوهر رنګېږي.

رایې پاڼې د رایې اچوونکو په الرسيس کې ورکول کېږي.
رایه اچوونکي په غرفه کې د خپلې خوښې نوماند ټاکي.

رایه اچوونکي په جال توګه رایه اچوي.
بایومټریک تررسه کېږي.

د رایې اچونې مرکزونه د مازدیګر په ٤ بجو تړل کېږي.
کامپیوټرونه مړه کېږي.

که چېرې رایې اچوونکي په کتار کې والړ وي حق لري خپله رایه وکاروي.
د رایې اچونې د محل مرش د پای ته رسولو اعالن کوي.

د رایې اچونې مرکزونه تړل کېږي.
خربیاالن د رایې اچونې د صندوقونو مهر څاري.

رسیال منربونه ثبتوي.
د مهر او رایې پاڼو شمېر د لړلیک له مخې مشخص کېږي.

د محل مرش نومونه د رایې اچوونکو د نوملړ له مخې په اسنادو کې ثبت او درجوي.

د رسنیو استازي د رایو شمېرنې د پیل لپاره وربلل کېږي.
کوم شی باید د شمېرنې د پروسې د ځنډېدو المل نه يش.

د رسنیو استازي، د ګوندونو استازي د مشاهدې لپاره کولی يش هلته پاتې يش.
د رایو شمېرنې پروسه د رایې پاڼو تر بشپړېدو پورې دوام کوي.

د رایو صندوقونه د ټولو کسانو او رسنیو په شتون کې تړل کېږي او له مهر کولو وروسته 
کمیسیون ته سپارل کېږي.

د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې الرې چارې

د رایې اچونې په مرکز کې د ټاکنو د ورځې څلور پړاونه

١
پرانیستنه

رایه اچونه

تړل کېدل

د رایو شمېرنه
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د رسنیو استازي په بې پرېتوب او انصاف رسه د 
يش  کولی  بهر  او  دننه  مرکزونو  د  اچونې  رایې 

شتون ولري.

خربیاالن / رسنۍ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر مټ تایید 
شوي، ښایي د رایې اخیستنې او رایو شمېرنې په پړاونو کې د 
الرسسی  ته  مرکزونو  اچونې  رایې  د  تل  لپاره  پوښښ  خپرنیز 

ولري.
د رایې اچونې په هر مرکز کې به د محل د مرش په اجازه د رسنیو 

د استازو شمېر تعین يش او شتون ولري. 

خربیاالن / د رسنیو استازي د رایې اچونې په غرفو 
کې نه يش کولی چې له رایې اچوونکو رسه اړیکه 
ونیيس او یا فلم یا انځور واخيل، ځکه چې د رایې 

اچوونکي د نوماند ټاکنه وپېژندل يش.

خربیاالن، فلم اخیستونکي او عکاسان کولی يش د رایې اچونې 
مرکزونو ته ننوځي.

رسنۍ / خربیاالن د کوم خپلواک او یا د سیايس 
کومه  اړوند  اړیکې  د  رسه  نوماند  کوم  له  ګوند 

نښه له ځان رسه ونه لري.

د رسنیو استازي دې له هغو اعتبار کارتونو څخه ګټه واخيل چې 
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر مټ ورته په پام کې نیول شوي 

دي.

نارینه خربیاالن او د رسنیو استازي نه يش کولی 
د ښځینه رایې اچونې مرکزونو ته ننوځي.

رایې  ښځینه  د  خربیاالنې،  ښځینه   / استازې  ښځینه  رسنیو  د 
اچونې مرکزونو ته الرسسی لري. ښځینه خربیاالنې کولی يش 

د نارینه رایې اچونې مرکزونو ته وريش. 

د رسنیو استازي باید د رایو شمېرنې د مرکزونو 
د  پروسې  د  شمېرنې  د  یا  او  یويس  منځه  له 

ځنډېدو المل يش.

د رسنیو استازي، د سیايس ګوندونو استازي او څارونکي دې د 
رایو شمېرنې لپاره وبلل يش.

د ګوندونو استازي او څارونکي کولی يش د رایې اخیستنې په 
مرکزونو کې پاتې يش ترڅو چې شمېرنې بشپړې يش.

د  وروسته  څخه  کولو  مهر  له  او  کېږي  تړل  صندوقونه  رایو  د 
رایې اخیستنې له ځای څخه لېږدول کېږي.

رایې  د  او څارونکو شمېر ډېر وي  که چېرې د رسنیو د استازو 
اخیستنې د مرکز مرش ښایي د رایې اچونې په محل کې د دوی 

د برابر شتون لپاره یو لړ الزم ګامونه پورته کړي.

د رایې اچونې او رایو شمېرنې پر مهال د رایې اچونې په مرکزونو کې د رسنیو شتون
د رایې اچونې مرکزونه د سهار په ٨ بجو پرانیستل کېږي او د مازدیګر په ٤ بجو تړل کېږي. هغه کسان چې په کتار کې والړ 

دي که چېرې شونې وي نو کولی يش د راتلونکې ورځې د مازدیګر تر څلورو بجو پورې خپله رایه وکاروي. 

مسؤولیتونه

رایه اچونه

محاسبات / شمېرنې

حقونه 
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د  استازو،  رسنیو  د  مهال  پر  شمېرنې  رایو  د 
ګوندونو استازو او څارونکو لپاره د حساسو توکو 

محرمانه توب منع دی.

د شمېرنې له روڼتیا څخه د ډاډمنتیا لپاره د رایې اچونې د مرکز 
دوی  د  او  وکړي  چلند  منصفانه  رسه  رسنیو  له  باید  مرش 
د  اخیستنې  رایې  د  ورکړي.  ځوابونه  کره  او  بېړين  ته  پوښتنو 
څارونکو  او  استازو  ګوندونو  د  خربیاالنو،  د  باید  مرش  پالوي 
که  خو  کړي،  نه  وضع  محدودیتونه  ناعادالنه  یا  ځانګړي  لپاره 

چېرې موخه یې د نظم رامنځته کول وي.
د  رسنیو  د  ته  توکو  حساسو  ډول  هر  کې  بهیر  په  شمېرنې  د 

استازو، د ګوندونو د استازو او څارونکو الرسسی منع دی.

د ټاکنو پر مهال د خربیاالنو امنیت او خوندیتوب

ستاسو د حرفوي پېژندګلوۍ کارت او د رسنیز فعالیت کارت شتون حتمي دی؛ هغه له ځان رسه ولرئ!

هېڅ خرب ستاسو د ژوند ارزښت نه لري. د خربیاالنو او د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو ژوند او امنیت د رسنیزو 
سازمانونو، د خربیاالنو د اتحادیو او امنیتي بنسټونو له اصيل اندېښنو څخه ده. د ناامنۍ عمومي کچې او 
ترهګریزو ګامونو ته په پام رسه ښایي د ټاکنیزو مبارزو او د ټاکنو په ورځ یو لړ پېښې رامنځته يش. دغه پېښې 
ښایي په جګړه کې د ښکېلو غاړو او د نوماندانو د پلویانو تر منځ وي. خربیاالن باید خپل امنیت او خوندیتوب 

په پام کې ونیيس.

خربیاالنو  د  کې  ځای  یوه  په  چې  ښودلې  تجربې 
شتون د ترهګرو لپاره ښه موخه کېدای يش. له 
دې کبله دوی باید د خپرنیز پوښښ په بهیر کې پر 

ځان پام وکړي.

له  لیرې  له مرکزونو څخه  اچونې  رایې  د  باید  / رسنۍ  خربیاالن 
نوماند یا نوماندانو رسه مرکه وکړي. 

د ټاکنیزو مبارزو د خربي پوښښ په بهیر کې له دې کبله چې 
 / ټلویزیوين  چې  ده  ښه  ويش،  برید  باید  ځای  یا  محل  ښایي 
راډیویي، چاپي رسنیو او انالین خربیاالن د نوماندانو فعالیتونه 
تر  ګټې  په  څخه  لنزونو  کمرې  د  او  میکروفون  د  څخه  لیرې  له 

پوښښ الندې راويل.

له کبل (دلیل) پرته د امنیتي ځواکونو الرښوونې 
له پامه مه غورځوئ.

د رایې اچونې په بهیر کې به امنیتي ځواکونه شتون ولري ترڅو 
د رایې اچونې د مرکزونو امنیت وسايت. هڅه وکړئ پر امنیتي 

کړنالرو باندې غور وکړئ ترڅو د خطرونو کچه راکمه کړئ.

هغه موارد چې باید ترې ډډه ويش

د ټاکنو په بهیر کې د رسنیو فعالیت

هغه سپارښتنې چې باید په پام کې ونیول يش

١۷



په  وسایل  خوندیتوب  خپل  د  کړئ  نه  هېر 
ورته  کار  چې  باندې  نښان  رسنیز  یا  (مطبوعات) 

کوئ، مشخص کړئ.

د ټاکنو په تېره بیا د رایې اچونې او ټاکنیزو مبارزو د پوښښ پر 
تاسې خوندي  اخیستل  زره څخه ګټه  او د ځان  له خولۍ  مهال 

سايت.

موټر ګړندی مه چلوئ او د خپل موټر د ماشین له 
خرابېدو څخه مخنیوی وکړئ.

یوه  په  رسه  نوماندانو  له  ټاکنو  د  باید  خربیاالن  وخت  ځینې 
کاروان کې سفر وکړي. که چېرې داسې وي، ډاډمن شئ چې د 
سفر لپاره په کايف اندازه د سوند توکي لرئ او د نوماندانو له 

موټرونو رسه د مناسب واټن درلودل مراعات کړئ. 

هڅه مه کوئ چې د دوه مخالفو ډلو په منځ کې 
راشئ، ځکه چې ښایي دوی له یو بل رسه نښته 

وکړي.

کېدی يش چې د ټاکنیزو مبارزو پر مهال ځامنرګی برید یا چاوندنه 
ويش. همدارنګه ښایي چې د نوماندانو له ساتونکو او یا امنیتي 
ځواکونو رسه د نامسووله وسلوالو کسانو تر منځ نښته ويش. په 
ورته مواردو کې: له سیمې څخه ووځئ او خربونه له لیرې ځای رسه 
تر پوښښ الندې راولئ. که چېرې د امنیتي ځواکونو او د حکومت 
امنیتي  له  نو  يش  رامنځته  نښتې  منځ  تر  مخالفینو  وسلوالو 

ځواکونو څخه مرسته وغواړئ.

د نوماندانو په هکله د نه باور وړ اطالعات خپاره 
نه کړئ ځکه چې ښایي د نوماندانو او د دوی د 
پلویانو له تاوتریخوايل ډک غربګونو رسه مخامخ 

شئ.

اطالعاتو،  ډکو  تاوتریخوايل  او  کرکې  له  هکله  په  نوماندانو  د 
مرکو او ویناو له خپرولو څخه ډډه کول تاسو خوندي سايت.

د خپل ټلیفون د چارچ درلودو څخه د ډاډ ترالسه 
کولو لپاره یو اضايف بطرۍ له ځان رسه ولرئ او 

د خربي پوښښ سیمې ته الړ شئ.

خپلو  له  کې  رسنیو  په  کې  بهیر  په  پوښښ  خربي  د  ټاکنو  د 
مدیرانو او مسوولینو رسه اړیکه ولرئ. که چېرې کومه پېښه 
ويش، نو په مرکزي دفرت کې مو همکاران کولی يش ژر تر ژره 
غربګون وښيي او امنیتي ځواکونه او د خربیاالنو اتحادیې هم 

خرب کړي.

په  کارکوونکو  او  مرش  د  مرکز  د  اچونې  رایې  د 
فعالیتونو کې السوهنه مه کوئ. د رایې اچونې 
ټاکنیزو  او  استازو  له  ګوندونو  د  دننه  مرکز  د 
څارونکو رسه بحث مه کوئ، په دې ډول له دوی 
او  (سوتفاهم)  ورانپوهاوي  ډول  هر  د  رسه 

احتاميل نښتې څخه مخنیوی کولی شئ.

د رایې اچونې په مرکزونو کې د ټاکنیزو فعالیتونو د پوښښ پر 
مهال د رایې اچونې د مرکزونو د امنیت ټینګښت د مسوولو 
مرشانو  د  مرکزونو  د  اچونې  رایې  د  او  ځواکونو  امنیتي 

الرښوونو ته پام وکړئ.

د ټاکنو د ورځې د خربي پوښښ بهیر

١۸



پایلو  د  او  پاڼو  رایې  لکه  توکو  ټاکنیزو  حساسو 
فورمونو باندې الس مه وهئ. هڅه مه کوئ چې 
د رایې اچونې په غرفه کې د رایې اچوونکي انځور 

واخلئ او یا یې غږ ثبت کړئ.

که چېرې تاسې ټاکنیزه رسغړونه، بې نظمي او د قانون له پامه 
غورځول ولیدل نو هغه مستند کړئ او په احتیاط رسه ترې راپور 
ورکړئ. امنیتي ګواښ ته په پام رسه چې ښایي ستاسو د راپور 
خپرېدو له کبله رامنځته يش، تل د رسنۍ په داره کې له خپلو 
مدیرانو او مسوولینو رسه سال وکړئ او د دوی له الرښوونې 

رسه عمل وکړئ.

هېر نه کړئ چې په هغو سیمو کې چې د ګرځنده 
سټالیټ  دی،  کمزوری  پکې  پوښښ  ټلیفونو 
ټلیفونونه له چارج او اضايف بطریو رسه له ځان 

رسه ولرئ.
ټکو  د  خوندیتوب  د  کې  سیمو  پرتو  لیرې  په 
په رسېدو کې  ته  تاسو رسه موخې  له  مراعاتول 

ډېره مرسته کوي.
د اړتیا وړ رڼا (د رڼا خپرولو څراغونه) څخه پرته لیرې 
ښايي  چې  ځکه  کوئ،  مه  سفر  ته  سیمو  پرتو 
ټاکنیز فعالیتونه او د رایو شمېرنه د شپې په تیاره 

کې له برېښنا پرته دوام وکړي.

که چېرې له موټر څخه ګټه اخلئ، نو د سوند توکو له درلودو 
څخه ډاډمن شئ او تخنیکي عوارضو ته مو پام وي.

اړتیا وړ لومړين  او د  او خواړه  اوبه  ډاډ ترالسه کړئ چې کايف 
درمل له ځان رسه لرئ.

له داسې جامو او بوټانو/ کرمچ څخه ګټه واخلئ چې د چټک تګ 
لپاره مو خنډ نه يش.

اضايف تجهیزات لکه بطرۍ، درې پایه، مایک، د غږ ثبتوونکی 
او ان اضايف کمرې له ځان رسه ولرئ.

فکر  هکله  په  تجهیزاتو  الزمو  د  اړیکو  د  مخکې  څخه  سفر  له 
وکړئ.

په ناامنو او لیرې پرتو سیمو کې د رسنیو پوښښ
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دغه الرښود د اروپایي اتحادیې په مايل مرسته چمتو شوی دی. د سند منځپانګه یوازې له ټاکنو څخه د 

مالتړ اروپایي مرکز (ECES) مسوولیت دی او په هېڅ ډول د اروپايي اتحادیې د دریځ ښکارندویي نه کوي.
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