د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ هام تلفو او د ی کاا کفارل د وواو ې هاو ا هام
السفم یې ړلاو سارتوو ې رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول د .
دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ ېاا د هدک کاد د
کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل  .لم مد ېتوام د ندخوېلاو
هیژندل شوخو تعیری نو د رت د غوښفنو ې د ټولنا د ېړتیر هم نظل کا نیولاو هک برخاد
نو دیيس توېد ې کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې ېرپ يش.
لم ښرغوو ېسفردېنو ې لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو ېاا د ېتادېیک هخاری خاا
ېخسفو ې د کوونو هم ې ږد کا خا هم رووو ېړ ناد څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی ې
ژبرړيل د رول تيل هوی خا ېدېء کاد د ې د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف
د  .لم نوی ښرغوو ېسفردېنو ې هو رنو څلم و هم دینښت غوښفنم کو تال څاو هام روواو
ېړ ند بلرو کا نو دیيس کفربونم ې دیيس تاوېد بلېبال ې ېارپ کاد ېاا لام ېارپ
ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم ېک کا یکدل يش ې د هدک کاد د کی یات هام لوړ لاو ې د
.
وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر ېریسف
د لوړ هدک کد هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د
لوړ لو لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری ې نو دیيس توېد بلېبل ې ېرپ کد .
هم هر کا د ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کمیټا ې هتوږ مکری مېکا خحیا یدک
څلم تننم کو ېا د د کفرل د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.
یوم تندک خو ېا نوتوړ ګټویک هل سم د ې کد ې هلېرفیر تاوتم تال څاو هام نیا د
یېتوونکا کا د ل دیيس تضمون لوریک ل تل ل ک خو تعیری دیيس کفرل لل .
هم دینښت
دېک وبدېلو ی ی شرن
د لوړ هدک کد ههلست هخل
کربل ۹۳۱۶

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو ګهه ګ ه
کېږي .وو زوات شمیر استادان او محصلین نويو معلوماتو تهه س رسهی نهه لهري پهه زاړه میتهود
تدروس کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو ګه ګټه اخيل چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه ټیه
کیفیت فوتوکاپي کېږي.
تر اوسه پورې موږ د ننګرهار خوست کندهار هرات بلخ البیروين کاب کاب طبي پوهنتون او
کاب پويل تګنیک پوهنتون لپاره  ۲۵۰عنوانه مګتلف دريس کتابونه د طب ساينس انجنیهري
اقتصاد ژورنالیڅم او زراعت پوهنځيو ( ۶۹طبهي د آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې ۱۴۰ DAAD
طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  ۹ Kinderhilfe-Afghanistanکتابونهه د
آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې  ۲ DAUGکتابونه په مڅار رشوف کې د آملان فدرال جمهوري
جرنال کنسولګري  ۱کتاب د  ۱ Afghanistan-Schulenد صافی بنس لګوا  ۱د سلواک اېډ او  ۳نور
کتابونه د کانراد ادناور بنس ) په مايل مرسته چاپ کړي دي.
د وادونې وړ ده چې نوموړي چهاپ شهوي کتابونهه د هېهواد ټولهو اړونهده پوهنتونونهو او وهو زوهات
شههمېر ادارو او مؤسسههاتو تههه پههه وړو ها توګ هه وېش ه شههوي دي .ټ هول چههاپ شههوي کتابونههه لههه
 www.afghanistan-ecampus.orgووب پاڼې ګه ډاونلوډ کوسی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې تر رسه کېږي چهې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت د
( ۲۰۱۰ه  )۲۰۱۴کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:

"د لوړو زده کهړو او د ښهوونې د ښهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو کهره او علمهي
معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو
فرصت برابر يش د تعلیمي نصاب د روفورم لپاره له انگروڅي ژبې ګه دري او پښهتو
ژبههو تههه د کتههابونو او دريس مههوادو ژبههاړل اړوههن دي لههه دې امرانههاتو ګههه پرتههه د
پوهنتونونو محصلین او استادان نيش کوسی عرصي نووو تازه او کره معلوماتو ته س
رسی پیدا کړي".
مونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونونو رسه مرسته وکهړو او د چپټهر
او لرچههر نههور دوران تههه د پههای ټرههی کېههږدو .د دې لپههاره دا اړونههه ده چههې د لههوړو زده کههړو د
موسساتو لپاره هر کال ه نا ه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کووو ،چو هوه لولوو ميولرخ کلوو کو نوون کتا ونوه ولیروخ،
وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه ،لرچوک نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا
تیا کړن ،زمونږ هه واک ک ی

اکړن چ هه ښوه کیییوچ چواا او و وسوته یو د اړونوو هوه

وو،

استادانو او محصلی و هه واک کو و کوړو .هموا نګوه د یواد شوویو ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه او
نظکیات له مونږ رس رشیک کړن ،تک څو هه ګ هوې کله ک اغی من ګامونه هو ته کړو.

د مؤلفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت شهوی دی تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو
علمي معیارونو په اسا

برابهر يش خهو بیها هه کیهدای يش د کتهاب پهه محتهوی کهې ینهې

تیروتنې او ستونڅې وليدل يش نو له درنو لوستونرو ګه هیله مند وهو تهر هو خپه نتروهات او
نیوکې مؤلف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږي تر و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.
له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او د هغې له مرش ډاکرت اورو

ګه ډېره مننه کوو

چې د دغه کتاب د چاپ لګښت وې ورکړی دی دوی تر دې مهاله د ننګرهار پوهنتون د ۱۴۰
عنوانه طبي او غیرطبي کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه اخیستی دی.
پههه هانګړې توګ هه د ج هې آی زو هت ( )GIZلههه دفههرت او CIM (Center for International
 )Migration & Developmentګهه چهې زمها لپهاره وهې لهه  ۲۰۱۰نهه تهر  ۲۰۱۹پهورې پهه
افغانستان کې د کار امرانات برابر کړي وو ه د زړه له کومې مننه کوم.
د لوړو زده کړو له رسپرست وزور داکرت عبداللطیف روشان علمي معین پوهنمه دوپلهوم انجنیهر
عبدالتواب باسکرزی مايل او اداري رئیس احمد طارق صهدوقي د ننګرههار پوهنتهون رئهیس د
پوهنځیو رویسانو او استادانو ګه مننه کوم چې د کتابونو د چهاپ لهړ وهې هڅهولې او مرسهته
وې وررسه کړې ده .د دغه کتاب له مؤلف ګه ډېر منندوی ي او ستاينه وې کهوم چهې خپه د
کلونو-کلونو زيار وې په وړيا توګه ګرانو محصلينو ته وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت له همرارانو هر وو حرمت هللا عڅوڅ فهی حبیبي او فض الرحی بروهال ګهه
ه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې وې نه ستړې کیدونرې هلې لې کړې دي.
ډاکرت وحیی وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار
کاب

جوسی ۲۰۱۷

د دفرت ټیليفون۰۷۵۹۰۱۴۹۴۰ :
اميي textbooks@afghanic.de :

ډالۍ:
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ډیموکراسي او علمي څېړنه

د افغانــي ډیموکراســۍ د وروســتي پــړاو پــه څــه بانــدې یــوه نیمــه لســیزه کــې هغــه الســته راوړنــه
چــې هــم مــو حکومــت پــرې ویــاړي ،هــم یــې نړيوالــه ټولنــه راســره منــي او هــم یــې د هېــواد
خلــک تــر ډېــره تصدیقــوي ،د رســنیو پراختیــا او د بیــان نســبي ازادي ده .لکــه د دې دورې نــورې
الســته راوړنــې ،د رســنیو د پراختیــا پــه برخــه کــې پرمختــګ هــم زمــوږ پــه ټولنــه کــې یــو شــان
نــه ارزول کېــږي او پــه اړه یــې نظرونــه ډېــر ســره ورتــه نــه دي .لکــه د بــل هــر ډګــر پــه پرتلــه مــو
پــه دې برخــه کــې هــم د افــراط او تفریــط تــر منــځ خپلــه الر ال نــه ده موندلــې ،لــه یــوې خــوا د
رســنیو موجــوده ازادي د ټولنــې د یــوې مهمــې برخــې پــه زړونــو او ســترګو کــې د اغــزي پــه څېــر
چوخېــږي ،خــو لــه بــل لــوري د شــته ســتونزو لــه شــدته ســر ټکــوو او هــم پــه خــورا افراطــي بڼــه
د ازادۍ پــه نامــه ټــول هغــه بندونــه ماتــوو چــې د ټولنــې بنســټونه یــې را ټینــګ کــړي دي.
مــوږ پــه یــوه نیمــه لســیزه کــې ونــه شــو کــړای د رســنیو او حکومــت تــر منــځ د تقابــل روحیــه د
همــکارۍ پــر غوښــتنه بدلــه کــړو او دا ومنــو چــې سیاســي نظــام ،اداره او رســنۍ یــو د بــل مالتــړي
او بشــپړوونکي دي .د دولــت د درې ګونــو قــواوو تــر منــځ ال هــم ټکرونــه ګواښــوونکي دي؛
پارلمــان لــه حکومــت ســره پــه تقابــل کــې دی او حکومــت قضایــي قــوه تــر ســتوني نیولــې ده.
مــوږ پــر دې ال هــم نــه یــو بریالــي شــوي چــې ډیموکراســي او مدنــي حقونــه لکــه چــې ښــایي پــه
رســمیت وپېژنــو او الزم چوکاټونــه ورتــه پیــدا کــړو .مــوږ اوس هــم د «مدنــي ټولنــې» او «حاکــم
اخالقــي» نظــام تــر منــځ تضــاد وینــو؛ پــه دې اړه د فرخنــدې د بــې رحمــه او وحشــیانه وژنــې

پېښــه ســمبولیک حیثیــت لــري؛ د یــوې بــې اساســه او بــې معنــا ادعــا پــر بنســټ عــادي وګــړي
چــې هــر یــو یــې ښــايي پــه خپــل خصوصــي ژونــد کــې د مینــې او عاطفــې یــو نمونــه بلــل کېــده،
د یــو انســان د وهلــو ،وژلــو ،بــې عزتــه کولــو او ســوځولو تــر بریــده د ټولنیــز وحشــت ټــول
پړاوونــه پــه څــو دقیقــو کــې وهــي .د رســنیو د پراختیــا لــه برکتــه پــه څــو شــېبو کــې دا خبــر د نــړۍ
تــر ګــوټ ګــوټ پــورې رســېږي ،یــو شــمېر هغــه کســان چــې د بیــان ازادۍ تــر شــعار النــدې د
امتیازغوښــتنې حــد نــه پېژنــي ،د یاغــي اذهانــو دغــه بــې مهــاره وحشــت تــه د ټولنــې د ارزښــتونو
د ســاتنې نــوم ورکــوي او ســتایي یــې.
ځینــې نــور همدغــه وحشــت پــه ټولنــه کــې د حاکــم اخالقــي نظــام د بدنامولــو پــه وســیله بدلــوي،
پــر دغــه اخالقــي نظــام او د هغــه پــه نــوم د هېــواد روحانــي قشــر بانــدې بریــد کــوي .روحانــي
أ
الف
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قشــر هــم چــې د مدنــي ټولنــې او ډیموکراســۍ پــر مفاهیمــو نــه دی پوهېدلــی ،پــر ځــای د دې
چــې وحشــت وغنــدي او د خپــل دینــي او وجدانــي مســوولیت لــه مخــې د ځنــاور صفتــه انســان د
بېرتــه انســانولو هڅــه وکــړي ،پــر یــوه خولــه د ډیموکراســۍ او مدنــي ټولنــې د تخریــب غــږ پورتــه
کــوي .کــه د رســنیو او حکومــت اړیکــو تــه ځیــر شــو ،وضعیــت تــر دې ډېــر ښــه نــه ښــکاري؛

زمــوږ رســنۍ ال اوس هــم د شــخصي حریــم ،ملــي ګټــو او اخالقــي موازینــو تــر منــځ تضادونــه
لټــوي .پــه تــوده جګــړه کــې چــې ښــايي د نظــام بقــا ورپــورې تړلــې وي ،د ملــي اردو ســرتېري
غــږول کېــږي او خبــرې یــې پــه ژونــدۍ بڼــه خپرېــږي ،خــو د رســنيو مســوولین خپــل دغــه عمــل
تــه د نظامــي اســرارو افشــا نــه وایــي ،دا ورتــه مهمــه نــه ده چــې لــه همدغــو انځورونــو دښــمن
پــه جنــګ کــې څومــره امتیــاز ترالســه کــوي ،خــو کــه پــر دې کړنــه اعتــراض وشــو ،نــو د بیــان
د ازادۍ د محدودیــت پــه نامــه د لېوانــو انګــوالوې وطــن پــر ســر واخلــي .پــه مقابــل لــور کــې
حکومــت او حکومتــي چارواکــي هــم ان د خپلــو ښــو کارنامــو اطالعــات لــه رســنیو پــټ ســاتي،
خپلــو ورځنیــو کړنــو تــه د دولتــي اســرارو پــه ســترګه ګــوري ،ان تــر دې چــې هغــه ملــي ســندونه
چــې ملــت بایــد پــرې پــه میاشــتو میاشــتو بحــث وکــړي او د خپــل ټولنیــز ژونــد د ښــه کولــو لپــاره
یــې پــه ترتیبولــو کــې برخــه واخلــي ،لکــه د ملــي بودجــې مســوده ،هغــه هــم تــر وروســتۍ ممکنــې
شــېبې پــورې محــرم ســاتل کېــږي.
د قانــون جوړونــې بهیــر مــو د همدغــو او یــا دې تــه ورتــه ناخوالــو قربانــي دی؛ ښــه مــې پــه یــاد
دي چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــر مســوده مــو د عدلیــې وزارت پــه یــوه دفتــر کــې
بحــث درلــود ،د بحــث ګډونــوال چــې هــر یــو یــې پــه ټولنــه کــې ځــان تــه څــه وایــي ،دغــه بحــث
تــه حاضــر نــه وو چــې کــوم اطالعــات بایــد څرنګــه لــه اشــخاصو او رســنیو ســره شــریک شــي
یــا دا چــې د رســنیو او عــادي افــرادو د غوښــتنو تــر منــځ تفکیــک څرنګــه وشــي ،خــو پــر دې مــو
ښــه اوږد بحــث وکــړ چــې د اطالعاتــو غوښــتنې د رســمي فــورم لپــاره بایــد د کــوم ميکانیــزم لــه
مخــې بیــه وټــاکل شــي؛ ځکــه چــې د ځینــو پــه انــد ،دغــه پنځــه یــا لــس افغانــۍ تعرفــه پــر رســنیو
د محدودیــت وضــع کولــو پــه معنــا وه.
د بــې باوریــو ،ناپوهیــو ،ناســم پوهــاوي او ښــکاره بــې الریــو د دغــې کړکېچنــې فضــا شــتون ،زمــا
پــه نظــر لــه دې ځایــه دی چــې مــوږ هېڅکلــه پــر ارزښــتونو او پــر حقوقــي او سیاســي مســایلو
علمــي او منطقــي بحــت تــه نــه حاضرېــږو .ډېــری وختونــه پــر شــکلیاتو بحــث کــوو او هغــه هــم
د هغــو خیالــي او عنــدي انګېرنــو پــر بنســټ چــې هــر یــو يــې لــه ځانــه ســره لــرو .د ولســي جرګــې
ب
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د څوارلســمې دورې پــه پیــل کــې د اکثریــت پــر تعریــف اوږده او کړکېچــن بحثونــه بــه زمــا د
دغــې ادعــا د ثابتولــو لپــاره یــوه کاریکاتــوري بېلګــه وي.
پــه هېــواد کــې د ډیموکراســۍ د بنســټونو ټینګولــو او د یــوه منطقــي ،رغوونکــي ټولنیــز بحــث لپاره

مــوږ دې تــه شــدیده اړتیــا لــرو چــې لومــړی ټــول هغــه تعریفونــه ،اصــول ،تیوریــک اساســات چې
زمــوږ د بحثونــو محــور جــوړوي ،پــه دقیــق ډول وپېژنــو او خپــل یــې کــړو .د دې لپــاره الزمــه ده
چــې زمــوږ پوهــان ،کارپوهــان ،مســلکي اشــخاص او د ټولنــې مخکــښ قشــر پــه ســړه ســینه د
مفاهیمــو او تعریفونــو د توضیــح کــړاو پــر غــاړه واخلــي ،موضوعــات پــه علمــي توګــه وڅېــړي
او د ســتونزو بېــل بېــل اړخونــه روښــانه کــړي.
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون زمــوږ لــه وروســتیو الســته راوړنــو څخــه هغــه یــوه ده چــې پــه
افغانســتان کــې د رســنیو پراختیــا او پــه عــام ډول د ډیموکراســۍ د تحقــق لپــاره د ښــارونډیو د
شــعوري اقــدام د الرې پــه هوارولــو کــې ګټــور ثابتېــدای شــي ،خــو پــه دغــه شــرط چــې مــوږ دغــه
قانــون هــم د خپلــو خیالــي تصوراتــو ،عنــدي تحلیلونــو او ځانګــړو ګټــو پــه پښــو کــې حــال نــه
کــړو .تــر کومــه ځایــه چــې زمــا پوهــه مــا تــه د قضــاوت اجــازه راکــوي ،د هڅانــد ژورنالېســت
دانــش کړوخېــل دغــه اثــر د افغانســتان د رســنیو د فضــا د علمــي او منطقــي تنظیــم لپــاره یــو بــې
ســاری ګټــور ګام دی.
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لــه بــده مرغــه افغانســتان نــن د نــړۍ د تــر ټولــو فاســدو هېوادونــو پــه کتــار کــې حســابېږي .د
افغانســتان د ملــي بنســټونو پــه فســاد کــې ښــکېلتیا یــو تصــادف نــه دی؛ پــه تېــرو  ۱۵کلونــو کــې
فســاد تــه زمینــه برابــره شــوه ،زمــوږ سیاســي مشــرتابه د ملــي ګټــو پــر ځــای شــخصي او ډلــه
ییــزو ګټــو تــه مــا تړلــې وه ،ملــي بنســټونه د دې پــر ځــای چــې د ښــې حکومتولــۍ د ارزښــتونو
او اصولــو پــر بنســټ پیــاوړي شــي ،د فســاد پــر ځالــو بــدل شــول ،ســره لــه دې چــې د دولــت
جوړونــې پــه بهیــر کــې میلیاردونــه ډالــره ولګېــدل ،خــو نــن افغانســتان نــه یواځــې د فاســدو
هېوادونــو پــه کتــار کــې حســابېږي ،بلکــې د ناکامــو دولتونــو د کتــار پــه ســر کــې هــم ځــای لــري.
پــه دې کــې شــک نشــته چــې دا لړۍ بایــد د بنســټیزو بدلونونو لــه الرې ودرول شــي ،د حکومتولۍ
اصــول او ارزښــتونه بایــد بیــا لــه ســره ځــان تــه تعریــف کــړو او د بنســټونو پاکولــو او بیــا ودانولــو
لپــاره کلکــه ژمنــه وکړو.
د مســتبدو حکومتونــو تاریخــي شــالید او د اوســني فرصــت طلبــو سیاســي مشــرانو د نــاوړو
اهدافــو تــر څنــګ د ځينــو قانونــي تشــو لــه کبلــه روڼتیــا ،حســاب ورکــول او ښــه حکومتولــي پــه
هېــواد کــې تــر اوســه پــر یــو دود نــه دی بــدل شــوی؛ لــه يــو لــوري د مفســدو شــبکو لــه خــوا د
ملــي ادارو انحصــار او د معافیــت فرهنــګ او لــه بــل پلــوه دغــو قانونــي تشــو ،فاســدینو تــه دا
زمینــه برابــره کــړه چــې هغــوی خپلــو اهدافــو تــه ورســېږي او د افغانســتان د خلکــو د پرمختــګ

مخــه ونیســي .لــه نېکــه مرغــه د افغانســتان د مدنــي ټولنــو او رســنیو پــه خــورا زیــار او د عدالــت
غوښــتنې پــه پایلــه کــې دغــه قانونــي تشــې مــخ پــه ډکېــدو دي؛ اطالعاتــو د السرســي قانــون چــې
د څــار لپــاره یــې یــو فعــال کمېســيون کار کــوي ،د ســيمې او نــړۍ پــه کچــه زمــوږ د هېوادوالــو
لپــاره یــوه غــوره الســته راوړنــه ده.
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون کېــدای شــي پــه چټکتیــا ســره پــه ځينــو ځایونــو کــې اغېزنــاک نــه
وي ،خــو پــر دې بــاوري يــو ،هغــه خلــک چــې د ښــې حکومتولــۍ پــر وړانــدې خنــډ ګرځــي ،لــه
دغــه قانــون څخــه پــه وېــره کــې دي او پــر دې هــم ډاډه يــو چــې کــه زمــوږ بــا احساســه هېــوادوال
لــه خپــل دغــه حــق څخــه ځــان خبــر کــړي او لــه حکومــت څخــه حســاب وغــواړي ،نــو ښــه
حکومتولــي بــه تحقــق مومــي او د فســاد ټغــر ټولېــدل بــه ان شــاءالله لــرې نــه وي.
د
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اطالعاتــو تــه د السرســي فرهنــګ دودول او لــه دغــه حقــه د عامــه پوهــاي پــه تــړاو بایــد د
کمېســیون لــه غــړو ،پــه ځانګــړې توګــه لــه ښــاغلي دانــش کړوخېــل څخــه د هغــه د بــې ســاري
خدمتونــو لپــاره د زړه لــه کومــې مننــه وکــړم چــې پــه کمــو امکاناتــو او پرتــه لــه مــادي امتیازاتــو
یــې خپلــې دنــدې پــه ډېــر زیــار ترســره کــړې دي .د دغــه کتــاب لیــکل اطالعاتــو تــه د السرســي په

تــړاو یــو خــورا مهــم ګام دی چــې ښــاغلي کړوخېــل لــه ډېــرو بوختیــاوو ســره -ســره چمتــو کــړی
دی .پــه دغــه کتــاب کــې پــر ډېــرو جامعــو موضــوع ګانــو بحــث شــوی او اړیــن معلومــات وړانــدې
شــوي دي ،اطالعاتــو تــه د السرســي حــق د ارزښــت ،څرنګوالــي او د حقوقــي بنســټونو پــه اړه
پــه ډېــر تفصیــل ســره بحــث شــوی ،د ډېــرو معتبــرو ملــي او نړیوالــو ســازمانونو او کارپوهانــو لــه
نظرونــو او تحلیلونــو څخــه اســتفاده شــوې ده.
د دغــه کتــاب ځانګړتیــا پــه دې کــې ده چــې د نــړۍ او افغانســتان اطالعاتــو تــه د السرســي
قوانینــو پرتلــه يیــز تحلیــل پــه کــې شــوی او د نړیوالــو معیارونــو پــه نظــر کــې نیولــو ســره د دغــو
قوانینــو پیــاوړي او کمــزوري ټکــي پــه ګوتــه شــوي دي .زه پــر دې بــاوري یــم چــې دغــه کتــاب
نــه یواځــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق پــه اړه د عامــه پوهــاوي پــه پراختیــا او پــه ادارو کــې
د روڼتیــا او حســاب ورکولــو فرهنــګ پــه دودېــدو کــې مرســته کــوي ،بلکــې پــه هېــواد کــې د
اطالعاتــو د قانونــي چــوکاټ پــه ښــه کولــو کــې بــه هــم اغېزنــاک ثابــت شــي.

په درنښت
سید اکرام افضلي
اطالعاتو ته د السرسي د څار کمېسیون مشر
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پــه يــوه ټولنــه کــې واکمــن سياســي کلتــور د اطالعاتــو پــه تعریــف ،د اطالعاتــو پــه ډلبنــدۍ ،د
اطالعاتــو پــه ملکيــت او لــه اطالعاتــو ســره د چلنــد کولــو پــه ډول ژور اغېــز لــري .پــه افغانســتان
کــې پخوانيــو رژيمونــو د خپــل فطــرت لــه مخــې لــه اطالعاتــو ســره د خپلــو مفکــوروي چوکاټونــو
پــه محــدوده کــې چلنــد کــړی دی؛ دوی اطالعــات پــر بېالبېلــو پلمــو تــر مختلفــو نومونــو النــدې
پــه ډول ډول پوښــونو کــې نغښــتي او هغــه يــې يواځــې د حکومــت ملکيــت ګاڼــه ،همــدا المــل
دی چــې لــه عــام ولــس ســره د حکومتــي چارواکــو د کړنــو پــه اړه اطالعــات نــه شــريک کېــدل
او يــا کــه شــريک کېــدل هــم پروســه يــې ،ډېــره ورو او کمــزورې وه.
پــه افغانســتان کــې پــه تېــرو شپاړســو کلونــو کــې لــه اطالعاتــو ســره چلنــد بدلــون کــړی؛ ولســواک
نظــام د خپــل فطــرت لــه مخــې لــه اطالعاتــو ســره د ولــس د ملکيــت پــه توګــه چلنــد کــوي.
د نــوي حکومــت پــه رامنځتــه کېــدو ســره د اساســي قانــون د پنځوســمې مــادې پــر اســاس يــې
لــه اطالعاتــو ســره د چلنــد لپــاره اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه بڼــه يــو حقوقــي چــوکاټ
رامنځتــه کــړی دی .زه پــر دې بــاوري يــم ،کــه اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه بشــپړه توګــه
پلــی شــي ،پــه نظــام کــې پــه پراخــه کچــه موجــوده فســاد تــر ډېــره بريــده مهــار کېــدای شــي چــې
دغــه کار ښــې حکومتولــۍ تــه الره هــواره وي .ښــه حکومتولــي پــه خپــل وار نــه يواځــې دا چــې
د اقتصــادي ودې المــل ګرځــي ،بلکــې پــه ټولنــه کــې دوامــدار ثبــات تــه هــم الره هــواروي.

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون نــه يواځــې دا چــې چارواکــي مســوولیت منونکــي کــوي ،څــو لــه
املــه يــې وخــت پــر وخــت ولــس تــه د خپلــو کړنــو حســاب ورکــړي ،بلکــې خلــک هڅــوي چــې
د اطالعاتــو ترالســه کولــو لــه الرې پــه حکومتــدارۍ کــې برخــه واخلــي.
د “اطالعاتــو تــه د السرســي الرې چــارې” پــه کتــاب کــې ښــاغلي دانــش کړوخېــل د اطالعاتــو
ارزښــت ،لــه اطالعاتــو څخــه د اســتفادې او پــه اړه يــې موجــودې تــګالرې ،اصــول او قوانيــن
روښــانه کــړي دي .پــه کتــاب کــې نــه يواځــې دا چــې اطالعاتــو تــه السرســی د هېــواد د وګــړو د
حــق پــه توګــه څېــړل شــوی ،بلکــې ژورنالېســتانو تــه الرښــوونه شــوې چــې د قانونــي او حقوقــي
ملحوظاتــو پــه پــام کــې نيولــو ســره اطالعــات پــه څــه ډول ترالســه کــړي .کړوخېــل نــه يواځــې دا
چــې پــه نړيوالــه کچــه اطالعاتــو تــه د السرســي لپــاره موجــود حقوقــي چوکاټونــه څېړلــي ،بلکــې د
افغانســتان اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون يــې هــم تشــريح کــړی او ارزولــی دی .پــه داســې حــال
و
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کــې چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون رامنځتــه کېــدل پــه افغانســتان کــې د ښــې حکومتولــۍ
پــه برخــه کــې ښــه او پــر ځــای اقــدام دی ،خــو د اطالعاتــو لــه ارزښــت څخــه د خلکــو ناخبــري ،د
اطالعاتــو ورکولــو لپــاره د یــوه اغېزمــن سیســتم نــه شــتون او تــر ټولــو اړینــه دا چــې پــه نظــام کــې
د ځينــو کړيــو لــه خــوا اطالعاتــو تــه السرســی د وګــړو د يــوه بشــري حــق پــه توګــه پــه قايلېــدو
کــې ،زړه نــا زړه تــوب هغــه خنډونــه دي چــې د دغــه قانــون موثریــت ټکنــی کــوي.

دغــه کتــاب د دانــش کړوخېــل د اوږدې ژورنالېســتیکي او اطالعاتــو تــه د السرســي پــر قانــون د
څارنــې کمېســیون د غړيتــوب تجربــې منعکســوي .د يادونــې ده چــې نومــوړي د اطــاع رســونې
پــه برخــه کــې د هلــو ځلــو ،حســاب ورکولــو تــه د حکومــت او مشــرانو هڅولــو او پــه عــام ژوندانــه
کــې د خلکــو د ګــډون پراختيــا او پياوړتيــا لــه املــه د بــې پولــې ژورنالېســتانو نړيوالــې ټولنــې
( )RSFپــه  ۱۳۹۳لمريــز کال کــې د اطالعاتــو رســونې برخــې د نــړۍ پــه ســلو اتالنــو کــې
راوســت او د نومــوړي ژونــد ليــک د دغــې ادارې لــه خــوا خپــور شــو .همدارنګــه دغــه کتــاب
اطالعاتــو تــه د السرســي دواړه اړخونــه ،د عرضــې او تقاضــا ارزښــت څېــړي .اطالعاتــو تــه د
السرســي قانــون د دغــو دوو مــواردو (عرضــې او تقاضــا) د نــه موجوديــت لــه املــه بــې معنــا دی.
د دانــش کړوخېــل لــه خــوا د دغــه کتــاب ليــکل د ژورنالېســتانو او مدنــي فعاالنــو د کارونــو د ال
موثریــت او اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه اړه د ال ډېــر پوهــاوي رامنځتــه کېــدو پــه برخــه
کــې يــو پيــاړوی ګام ګڼــم .دغــه کتــاب پــه افغانســتان کــې د اړونــدو موضوعاتــو پــه اړه لــه مخکــې
د موجــودو مــوادو د بډاينــې او علمــي څېړنــو لپــاره د يــوه موثــر ريفرنــس رول ترســره کــوالی
شــي .اطالعاتــو تــه د السرســي پــه اړه پــر پښــتو ژبــه دا لومــړی کتــاب دی ،هيلــه مــې دا ده چــې
دغــه کتــاب د اړونــدو موضوعاتــو پــه اړه د ال نــورو څېړنــو پيالمــه وګرځــي .دانــش تــه اوږد عمــر
غــواړم ،قلــم دې يــې تانــد وي.
احمدالله ارچيوال
د امريکا د متحده ايالتونو د سولې انسټيټيوټ د ښې حکومتولۍ ،ټاکنو او رسنيو د پروګرامونو
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د لومــړي ځــل لپــاره د  ١٣٩٣لمريــز کال پــه مرغومــي مياشــت کــې د هېــواد پــه تقنينــي سيســتم
کــې «اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون» اجرايــوي تضميــن ومونــد ،پــه دې توګــه اطالعاتــو تــه

د السرســي حــق تــه د هېوادوالــو رســېدو پــه الره کــې يــو ســتر ګام پورتــه شــو؛ ځکــه چــې دغــه
قانــون خلکــو تــه حــق ورکــوي ،څــو د دولتــي ادارو پــه واک کــې شــته اطالعاتــو تــه السرســى
ولــري .دغــه قانــون اطالعاتــو تــه د السرســي حقوقــي خونديتــوب لپــاره يــو مناســب قانــون دى؛

د هغــې درجــه بنــدۍ لــه مخــې چــې «پــه اروپــا کــې اطالعاتــو تــه د السرســي ادارې» او «د قانــون

او ډیموکراســۍ مرکــز» کــړې ده ،د افغانســتان اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون تــه يــې لــه ١٥٠

نومــرو څخــه  ٧٧نومــرې ورکــړې دي .د دې درجــه بنــدۍ لــه مخــې پــه افغانســتان کــې يــاد قانــون

د هغــو  ۱۱۱هېوادونــو پــه منــځ کــې اویایــم ځــاى خپــل کــړى چــې ورتــه قوانیــن لــري.

پــه افغانســتان کــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون يــوه مهمــه ځانګړنــه دا ده چــې د دغــه قانــون

پــر پلــي کېــدو د څــار کمېســيون د جوړېــدو حکــم کــوي .تجربــې ښــيي ،پــه هغــو هېوادونــو کــې

چــې دغــه ډول بنســټونه ځواکمــن او پيــاوړي دي او خپلــه دنــده ســمه ترســره کــوي ،اطالعاتــو
تــه د السرســي د حــق چــاره هــم پــه کــې پــه ډېــره ســمه توګــه ترســره کېــږي ،خــو د دې لپــاره چــې
يــاد بنســټونه خپلــه دنــده پــه ښــه بڼــه ترســره کــړاى شــي ،اړينــه ده چــې يــو لــړ شــرايط ورتــه برابــر

شــي ،لــه دغــو شــرايطو څخــه تــر ټولــو مهــم دا دى چــې د اړونــدو چــارو پــه ترســره کولــو کــې
پــوره واکونــه ورکــړل شــي او حکومــت يــې مالتــړ وکــړي.

پــه افغانســتان کــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون ،د دغــه قانــون پــر پلي کېــدو د څار کمېســيون،

دنــدې او واکونــه ټاکلــي چــې لــه مخــې يــې لــه نړيــوال دود ســره ســم پراخــه ســاحه رانغــاړي،
خــو ډېــری مــوارد ،لکــه د بودجــې اســتقاللیت ،د غــړو پــه مسلســل ډول کار نــه کــول ،پــه پــام کــې
نــه دي نیــول شــوي؛ نــو ځکــه يــاد کمېســيون یــو کمــزوری کمېســیون بلــل کېــږي .د قانــون لــه

مخــې د اطالعاتــو پــه اړه د عامــه پوهــاوي د کچــې لــوړول ،د يــاد قانــون د پلــي کېــدو پــه برخــه

کــې د دولتــي بنســټونو پــر کړنــو څــار او پــه دې اړه شــکايتونو تــه رســېدنه د کمېســيون دنــدې دي.

پــه قانــون کــې دا هــم راغلــي چــې دولتــي ادارې بايــد پــه اړونــدو چــارو کــې د کمېســيون مالتــړ
ح
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وکــړي .د يــاد قانــون د ښــه پلــي کېــدو او اطالعاتــو تــه د السرســي لپــاره دا هــم اړينــه ده چــې

خلــک اطالعــات ،اطالعاتــو تــه د السرســي پــه اړه خپــل حــق او د يــاد کمېســيون دنــدې وپېژنــي،
د شــکايتونو د څېړلــو پــر څرنګوالــي وپوهېــږي او پــه دې پــوه شــي چــې کومــو او څــه ډول

اطالعاتــو تــه السرســى د هغــوى حــق دى؛ ځکــه چــې پــه يــاد قانــون کــې خلکــو تــه د اطالعاتــو
ورکولــو پــه اړه د هېــواد نــورو نافــذو قوانينــو تــه پــه پــام ځينــې ځانګړنــې شــته او چارواکــي نــه

شــي کــوالى لــه مخــې يــې رازونــه او محــرم اطالعــات لــه خلکــو ســره شــريک کــړي.

دغــه راز دا هــم اړينــه ده چــې خلــک اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې لــه رامنځتــه شــوو
پرمختګونــو هــم خبــر شــي ،تــر څــو لــه مخــې يــې اړينــو اطالعاتــو تــه السرســى ومومــي او پــه دې

برخــه کــې يــې پوهــاوى ډېــر شــي؛ همــدې اړتيــاوو ،زه دې تــه وهڅولــم چــې پــه يــادو برخــو کــې
اړيــن معلومــات د يــوه کتــاب پــه بڼــه راټــول کــړم ،تــر څــو خلــک پــه تېــره بيــا ژورنالېســتان چــې

د اطالعاتــو راټولولــو او خلکــو تــه يــې د رســولو دنــده لــري ،اســتفاده وکــړي او پــه دې توګــه د
فســاد پــر ضــد غښــتلې مبــارزې تــه الر هــواره شــي ،پــه چــارو کــې روڼتيــا رامنځتــه شــي ،پــه ادارو

کــې د رڼــې حســاب ورکونــې روحيــه پيــاوړې شــي او پــه پايلــه کــې د چــارو پــه ســمون ســره پــر

دولــت د خلکــو بــاور ډېــر شــي.

پــه دغــه کتــاب کــې اطالعاتــو تــه د السرســي ډېــرى هغــه مســايل را اخيســتل شــوي چــې زمــوږ
هېــوادوال ،پــه ځانګــړې توګــه ژورنالېســتان ،ليکــواالن او څېړونکــي ورتــه ډېــره اړتيــا لــري او

ځينــي خــو داســې مســايل هــم پــه کــې روښــانه شــوي چــې مخکــې يــې د توپيــر پــه اړه ډېــرو
کســانو شــک درلــود .پــه افغانســتان کــې ځينــي خلــک د اطالعاتــو پــر ځــای د معلوماتــو کلمــه

ډېــره کاروي ،خــو دلتــه هڅــه شــوې چــې د اطالعاتــو کلمــه د دې لپــاره وکاروو چــې د معلوماتــو
د کلمــې پــه پــر تلــه يــې اغېــز ډېــر دی .دغــه راز دا هڅــه مــې هــم کــړې چــې د اطالعاتــو د
السرســي پــه اړه د نــورو هېوادونــو د الســته راوړنــو بېلګــې او د نــورو هېوادونــو د قوانينــو مهــم
ټکــي د موضــوع د ال روښــانولو پــه موخــه ذکــر کــړم؛ دا ځکــه چــې زمــوږ پــه هېــواد کــې دا بهيــر
نــوی دی ،خــو پــه نــړۍ کــې اطالعاتــو تــه د السرســي د پراختيايــي بهيــر لــه  ۲۵۰کلونــو څخــه

ډېــر عمــر لــري او پــه دې برخــه کــې يــې ډېــرې الســته راوړنــې لرلــې دي.
ط
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د دغــه کتــاب پــه وروســتۍ برخــه کــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون ،اطالعاتــو تــه د السرســي د
څارنــېکمېســيون د داخلــي چــاروکړنــاره او د اطالع رســولو د ډول الرښــود چې له لوســتونکو ســره

اطالعاتــو تــه د السرســي د الرو چــارو پــه موندنــه کــې مرســته کــوالى شــي ،هــم راغلــي دي .دغــه

کتــاب کېــدای شــي د يــوه الرښــود بڼــه ولــري او لــه مــوادو يــې د خپــل حــق د پېژندلــو او غوښــتلو
لپــارهګټــه واخلــئ.

پــه پــایکــې لــهګل رحمــن رحمانــي ،عبدالقدیــر منصــف او محمــد حکيــم بشــارت څخــه مننــهکــوم

چــې د دغــه کتــاب پــه کتنــه کــې او لــه عبدالجبــار انــدړ څخــه ځانګــړې مننــه کــوم چــې د کتــاب پــه

ایډېــټ کــې یــې خــورا همــکاري کــړې ده.

په درنښت
دانش کړوخېل
د پژواک خبري اژانس مشر
 ۱۳۹۵لمريز کال د سلواغې میاشتې ٢۶مه
کابل -افغانستان
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لومړی څپرکی
اطالعات

د اطالعاتو پېژندنه

اطــاع پوهــاوی ،خبــر ترالســه کولــو يــا ورکولــو تــه وايــي؛ نــو ځکــه خــو دا د اطــاع رســولو
بنســټ جــوړوي او د انســان حــواس او وجــود تــر اغېــز النــدې راولــي .اطــاع د انســانانو تــر منــځ
د اړيکــو پــه برخــه کــې يــو ډېــر لرغونــى مفهــوم دى؛ پيــاوړى المانــی فزيــک پــوه (اســټين يــوخ)
وايــي" :اطــاع د ټولنــې بنســټ او پيــل دى ".اطالعــات چــې د اطــاع د جمــع بڼــه ده ،پوهــاوي
تــه د رســېدو وســيله او لــه بشــر ســره تړلــې هغــه ټولنيــزه ښــکارنده ده چــې د ترالســه کوونکــي یــې
پــه ذهــن کــې بدلــون رامنځتــه کــوي او بــې نظمــۍ راکمــوي .اطالعــات لــه هغــې ډېټــا ()Data
څخــه ترالســه شــوو پايلــې تــه وايــي چــې د نــورو اشــخاصو لپــاره د خامــو توکــو پــه توګــه د
کارونــې وړ وي ،څــو مطلــوب شــخص تــرې خپلــې موخــې تــه د رســېدو لپــاره کار واخلــي.

اطالعــات د معنــا او مفهــوم لرونکــي دي او د مبهمــې او هغــې ډېټــا پــه څېــر نــه دي چــې د
درک وړ نــه وي .اطالعــات کاروونکــو تــه د دې اجــازه ورکــوي څــو وکــوالى شــي د اصلــي
ډېټــاوو ماهيــت پــه ســم ډول درک کــړي او پايلــه يــې پــه داســې ډول ترالســه کــړي چــې د فهــم او
کارونــې وړ وي؛ د بېلګــې پــه توګــه د ولســي جرګــې هغــه غــړي لــه رخصتيــو پرتــه هــره ورځ خپلــه
حاضــري الســليکوي چــې دنــدې تــه حاضرېــږي او د هغــو کســانو حاضــري قيدېــږي چــې خپلــې
دنــدې تــه نــه حاضرېــږي او دغــه لــړۍ يــو کال دوام کــوي .د حاضــري پــه دغــه کتــاب کــې ثبــت
شــوي معلومــات د اطالعاتــو لپــاره خــام توکــي (ډېټــا) ده ،خــو کــه تحليــل او برخــې -برخــې
شــي ،نــو لــه همدغــو خامــو توکــو مونــدالى شــو چــې د جرګــې څومــره غــړي او څــوک دايمــي
ناســوبتيا لــري ،د څــو تنــو او چــا ناســوبتيا تــر  ٥٠ســلنې ډېــره ده او...
لــه تحليــل او تجزيــې وروســته ترالســه شــوي دغــه توکــي اطالعــات دي او ځکــه مهــم دي
چــې خلــک پــوه شــي چــې اســتازي يــې ســمه اســتازولي کــوي او کــه نــه .دغــه اطالعــات د
يــو ژورنالېســت يــا رســنۍ لپــاره هــم اهميــت لــري؛ ځکــه يــو ژورنالېســت کــوالى شــي دغســې
اطالعاتــو تــه د السرســي لــه مخــې پــه زړه پــورې او مهــم خبــر جــوړ کــړي؛ د بېلګــې پــه توګــه کــه
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د جرګــې لــه  ٢٤٩غــړو څخــه  ٣١يــې دایمــي ناســوبتیا ولــري او د  ٩٣ناســوبتيا  ٥٠ســلنه وي؛ نو
رســنۍ د ښــه وضاحــت پــه موخــه کېــداى شــي ووايــي :د ولســي جرګــې لــه هــرو  ٨غــړو یــو يــې
دايمــي غيــر حاضــر او درې يــې پــه هــرو دوو ورځــو کــې يــوه ورځ دنــدې تــه حاضــر شــوي دي.
ژورنالېســت کــوالى شــي د دغــو کســانو نوملــړ هــم خپــور کــړي ،څــو د اســتازو پــه اړه د خلکــو
پوهــاوى ډېــر شــي او بيــا د دې جرګــې پــه ټاکنــو کــې هغــو کســانو تــه رايــه ورنــه کــړي چــې خپلــه
دنــده ســمه نــه ترســره کــوي او د خلکــو د خدمــت او رســمي دنــدې وخــت پــر شــخصي کارونــو
لګــوي .همــدې بېلګــې تــه پــه پــام ،اطالعــات د هغــو ډېټــاوو غورچــاڼ دى چــې زېرمــه ،ډلبنــدي،
چــاڼ او پــان شــوي وي ،څــو معنــا او ارزښــت پيــدا کــړي .اطالعــات هغــه مهــال ارزښــت پيــدا
کــوي چــې د يــوه ځانګــړي اړخ ،يــوه ځانګــړي فــرد ،يــوې ځانګــړې موخــې او يــوه ځانګــړي
زمــان لپــاره راټــول او چمتــو شــي .د يادونــې وړ ده ،هغــه اطالعــات چــې د يــوه مديــر يــا مرجــع
لپــاره اطالعاتــي اړخ لــري ،ښــايي د بــل مديــر او مرجــع لپــاره هېــڅ ارزښــت ونــه لــري.
پــه ټولــه کــې ويلــى شــو چــې د نــړۍ لــه عناصــرو او پېښــو څخــه ترالســه شــوې خبرتیــاوې،
اطالعــات دي او اطالعــات ډېــر ارزښــت لــري؛ د بېلګــي پــه توګــه کــه د يــوه نړيــوال ســوداګريز
شــرکت د يــوه داســي بدلــون رامنځتــه کولــو د پرېکــړې اړونــدو اطالعاتــو تــه السرســى پيــدا کــړي
او پايلــې يــې خپــرې شــي چــې پــه بازارونــو کــې د ونــډو پــر بيــو اثــر کــوي ،نــو کېــداى شــي
دغــه اطالعــات ميليونونــه او ميلياردونــه ډالــر ارزښــت ولــري؛ ځکــه چــې دا ډول اطالعاتــو تــه
السرســى کېــداى شــي ځينــي کســان د ميلياردونــو ډالــرو لــه زيــان څخــه وژغــوري .پــه همــدې
ډول د دولتونــو او حکومتونــو اطالعــات ښــايي دومــره ارزښــتناک وي چــې هېــڅ بیــه ونــه لــري.
پــه اوســني پېــر کــې ،هغــه څــوک چــې معلوماتــي ټکنالوجــي او اطالعــات لــري ،پــر هغــو الســبري
دي چــې خپــل اطالعــات محــرم نــه شــي ســاتالی .د افغانســتان اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د
درېيمــې مــادې لــه مخــې (هــر ډول ضبــط شــوی یــا ثبــت شــوی ســند) او (هــر ډول ضبــط شــوي یا
ثبــت شــوي معلومــات) نمونــه او مــوډل د اطالعاتــو مفهــوم افــاده کــوي .دغــه راز پــه اطالعاتــو کې
کتبــي ،غږيــز ،انځوريــز او برېښــنايي ټــول ســندونه شــامل دي؛ د بېلګــې پــه ډول د ځمکــې پېژندنې
اطالعــات لــږ تــر لــږه لــه النــدې برېښــنايي او چاپــي ســندونو څخــه عبــارت دي:
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 -۱جيولوجيکي راپورونه
 -۲د ځمکې پېژندنې څېړنيزې پاڼې
 -۳جيولوجيکي نقشې
 -۴جيوفزيکي او ريموت سنسنګ اطالعات او تصويرونه
 -۵جيو کيمياوي راپورونه
 -۶د څاګانو کراتاژ
 -۷توپوګرافيکي څېړنې
 -۸هايدرولوجيکي څېړنې
موډل:
د يــوه شــي د فزيکــي شــکل بېلګــې وړانــدې کولــو تــه مــوډل ويــل کېــږي او موخــه يــې د هماغــه
شــي د واقعيــت ســاده کــول دي ،څــو د هغــه شــي کيفــي ځانګړتيــا حــس او درک شــي؛ د بېلګــې
پــه توګــه د ســیمه ییــزو ارګانونــو خپلواکــه اداره ،مخکــې لــه دې چــې د ولســواليو ودانــۍ جــوړې
کــړي او پــه اړه يــې لــه کــوم ســاختماني شــرکت ســره تــړون وکــړي ،د ودانــۍ مــوډل شــرکت تــه
ورکــوي او د همدغــه مــوډل څرنګوالــى لــه شــرکت ســره پــه تــړون کــې ليکــي ،څــو شــرکت هغــو
تــه پــه کتــو ورتــه ودانــۍ جــوړې کــړي .مــوډل ځکــه پــه اطالعاتــو کــې راځــي چــې کــه کلــه کومــه
رســنۍ او يــا نــور څېړونکــي وغــواړي د ودانيــو د يــاد تــړون پــه اړه څېړنــه وکــړي ،نــو تــر هــر څــه
مخکــې اړينــه ده چــې د ودانيــو د مــوډل پــر څرنګوالــي والــي وپوهېــږي او د همــدې څرنګوالــي
پــه اړه د پوهــاوي توکــي اطالعــات دي.
نمونه:

نمونــه هــم د اطالعاتــو برخــه ده او تــر ډېــره پــه تړونونــو کــې تــرې کار اخيســتل کېــږي؛ مثـ ً
ـا،
کلــه چــې د یــوې ودانــۍ د کانکرېــټ چــارې روانــې وي ،د کانکرېــټ د مقاومــت ارزونــې لپــاره
د کانکرېــټ لــه توکــو نمونــه اخيســتل کېــږي ،لــه ټســټ يــا ازمېيښــت وروســته يــې د مقاومــت
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کچــه معلومېــږي .دا روښــانه کېــږي چــې د تــړون مطابــق دي او کــه نــه؛ د بېلګــې پــه ډول خلــک
او يــا رســنۍ کــوالی شــي د کورنيــو چــارو وزارت د تېلــو د کيفيــت معلومولــو لپــاره چــې ايــا
تېــل د شــوي تــړون لــه مخــې وزارت تــه رســول کېــږي او کــه نــه ،لــه يــاد وزارت څخــه د بيــې بــه
بــدل کــې يــو يــا دوه لېتــره تېــل د نمونــې لپــاره واخلــي ،دغــه نمونــه تېــل د خپلــو څېړنــو پــه موخــه

وکاروي او پايلــې يــې لــه نــورو ســره شــريکې کــړي.

بلــه ښــه بېلګــه يــې؛ د ملــي دفــاع وزارت مخکــې لــه دې چــې د اردو ځواکونــو تــه بــوټ جــوړ
کــړي او پــه اړه يــې لــه کــوم شــرکت ســره تــړون وکــړي ،يــو جــوړ بــوټ پېــري او يــا يــې شــرکت
ورتــه جــوړوي ،کلــه چــې لــه شــرکت ســره د بوټونــو جوړولــو تــړون کــوي ،نــو بيــا دغــه يــو جــوړ
بــوټ د نمونــې پــه توګــه کاروي او د همدغــه نمونــه يــي بوټونــو څرنګوالــى لــه شــرکت ســره پــه
تــړون کــې ليکــي ،څــو شــرکت هغــو تــه پــه کتــو بوټونــه چمتــو کــړي.
د برمــه شــوو نمونــو پــه ګــډون لــه احجــارو جــوړ جیولوجيکي نمونــه اخیســتنه (خاوره ،ســمندري
رســوبات ،فوســیلونه ،د ســطحي او تــر ځمکــې النــدې اوبــو نمونــې) څخــه عبــارت ده .نمونــې
ښــايي د پروســس پــه بڼــه ،لکــه نازکــې ټوټــې ،د تــوږل شــوو ډبــرو تختــې او نــور یــا هــم پــه نــه
پروســس شــوې بڼــه وي.

د اطالعاتو او ډېټا توپير

کــه څــه هــم د ډېټــا او اطالعاتــو پــه اړه چــې بېــل -بېــل مفاهیــم لــري ،تــر يــوه بريــده مخکــې
بحــث وشــو خــو لــه دې لــه املــه چــې ځينــي کســان يــې پــه ليکنــو کــې يــو د بــل پــر ځــاى کاروي،
اړينــه ده چــې پــه اړه يــې ډېــر وضاحــت وشــي؛ ډېټــا خــام او بالقــوه معنــا لرونکــي توکــي دي چــې
د هــر مــادي او غيــر مــادي مفهــوم د فهــم او پېژندنــې پــه برخــه کــې د څېړنيــزو کړنــو پــه واســطه
او يــا هــم د پېژنــدل شــوو وســايلو پــه کارونــه ترالســه کېــږي .ډېټــا د يــوې ښــکارندې (پدیــدې)،
پېښــې ،فعاليــت او تعامالتــو مقدماتــي شــرحه ده چــې ثبــت ،ډلبنــدي او زېرمــه شــوې ده ،خــو
پــان شــوې نــه ده او د يــوې مشــخصې موخــې لپــاره چمتــو شــوې هــم نــه ده .هــره ډېټــا بايــد
وضاحــت ولــري او مطلــب تــرې واخيســتل شــي؛ کــه پــه کومــه ډېټــا کــې مــوږ ووينــو چــې ليــکل
شــوي ( ٢٧او وری) خــو پــه اړه يــې وضاحــت نــه وي ،نــو هېــڅ نــه شــو تــرې اخیســتالی ،نــه
پوهېــږو چــې  ٢٧خلــک ،ښــوونځي کــه ...دي او دغــه راز نــه پوهېــږو چــې لــه (وري) څخــه
موخــه څــاروی دی او کــه د وري مياشــت .د دې لپــاره چــې ډېتــا ګونګــه نــه وي.
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نو په کار ده چې په اړه يې اړين تفسير او وضاحت وجود ولري.
دغــو ټکــو تــه پــام ويلــى شــو چــې د ډېټــا پــه اړه اړيــن وضاحــت او يــو لــه بــل ســره يــې اړيکــه ،د
اطالعاتــو د بڼــې خپلولــو ســبب ګرځــي او اطــاع د ډېټاګانــو د لټــون د حاصــل لــه پايلــې عبــارت
ده .خــام مــواد چــې خــواره واره وي او بشــپړه معنــا نــه لــري ،ډېټــا ده ،خــو کلــه چــې راټــول شــي
او پــه يــوه معنــا لرونکــې بڼــه تنظيــم شــي ،ارزښــت يــې زياتېــږي او د ډېټــا معنــا لرونکــى تنظيــم
د اطالعاتــو د توليــد المــل ګرځــي .ډېټاګانــې د اطالعاتــو اصلــي عناصــر دي او هغــه مهــال پــر
اطالعاتــو بدلېــږي چــې افــراد وغــواړي د هغــو د زيــات درک لپــاره تــرې کار واخلــي يــا پــه بــل
عبــارت ،ډېټــا پــه حقيقــت کــې د خامــو اطالعاتــو هغــه ټولګــه ده چــې الس پــرې نــه وي وهــل
شــوى او د بېالبېلــو کارونــو لپــاره پــه پــام کــې نيــول کېــږي؛ د بېلګــې پــه توګــه ،يــو څېړونکــى
پــه ښــارونو کــې د ســتونزو پــه اړه ســروې کــوي ،دغــه ســروې د پوښــتنليکونو (د نظــر اخيســتلو
فورمونــو) لــه الرې ترســره کــوي .خلــک پوښــتنليکونه ځوابــوي او څېړونکــى يــې راټولــوي ،خــو
تــر هغــو چــې برخــې -برخــې ،ډلبنــدي او تحليــل شــوي نــه وي ،د درک او فهــم وړ نــه دي.

کــه لــه څېړونکــي ،وروســته لــه هغــه چــې د خلکــو لــه خــوا ډک شــوي پوښــتنليکونه ترالســه او
مخکــې لــه هغــه چــې د خلکــو دغــه ځوابونــو تحليــل او تجزيــه کــړي ،وپوښــتئ چــې د ســروې
پايلــه څــه ده؟ نــو هــرو مــرو بــه يــې ځــواب دا وي چــې تــر اوســه يــې پايلــه (اطالعــات) نــه ده
ترالســه کــړې .خــو کــه څېړونکــی ترالســه کــړي ځوابونــه تحليــل او تجزيــه کــړي ،نــو کېــداى
شــي مشــخص ځــواب درکــړي او درتــه ووايــي چــې پــه ښــارونو کــې دا ســتونزې دي او تــر ټولــو
لويــه يــې ده؛ نــو ځکــه ويلــي شــو چــې ډېټــا پــه حقيقــت کــې هغــه واقعيتونــه او شــمېرې دي چــې
پــه خــام (لومړنــي) ډول راټــول شــوي وي او اطالعــات د ډېټــا د موندنــې ،تجزيــې او تحليــل
پايلــه ده.

د اطالعاتو او معلوماتو توپير

د اطالعاتــو او معلوماتــو تــر منــځ هــم داســې نــږدې تــړاو شــته چــې د ډېــرو لپــاره څرګنــد او
روښــانه نــه دی ،لــه همــدې لــه املــه ځينــي خلــک د «اطالعــات» پــر ځــای د «معلومــات» کلمــه
کاروي .دغــه راز د ځينــو عامــو خلکــو انګېرنــه لــه اطالعاتــو څخــه اســتخباراتي اطالعــات دي؛
پــه داســې حــال کــې چــې اطالعــات د انګلیســي ( )Informationکلمــې ژبــاړه ده .معلومــات
د يــو څــه پــه اړه عامــو څرګندونــو تــه وايــي ،خــو اطالعــات بيــا د يــو څــه پــه اړه ځانګــړې
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څرګندونــې دي .پــه بــل عبــارت ،معلومــات عــام وي او اطالعــات خــاص؛ د بېلګــې پــه ډول،
افغانســتان درې نيــم ســوه زره امنيتــي ســرتېري لــري .دا معلومــات دي چــې ټولــو تــه ورکــول
کېــږي ،خــو کــه د دغــو پوځيانــو پــه منــځ کــې جاسوســان وي ،نــو پــه اړه بــه يــې يواځــې خــاص
کســان اطــاع لــري چــې دې تــه بيــا اطالعــات وايــي ،لــه همــدې لــه املــه حکومتونــه هڅــه کــوي

خلکــو تــه معلومــات ورکــړي خــو اطالعــات تــرې پــټ وســاتي.

دغــه راز اطالعــات مســتقيمو خبرتيــاوو تــه ،خــو معلومــات هغــو موندنــو تــه وايــي چــې ډېــره
لېوالتیــا ورتــه نــه وي .د يــوې موضــوع پــه اړه د ډېــرو توضيحاتــو ورکــول معلومــات او يواځــې
خبرتيــا يــې اطالعــات دي؛ مطلــب دا چــې معلومــات پــراخ وي او اطالعــات پــراخ نــه وي؛ د
بېلګــې پــه ډول د ملــي امنيــت يــو مهــم کــس وژل کېــږي چــې د وژل کېــدو د څرنګوالــي پــه اړه
يــې يواځــې څــو کســان خبــر دي ،دغــه خبــر تــه اطالعــات وايــي ،خــو وروســته بيــا د جنــازې پــه
اړه ټولــو تــه خبــر ورکــول کېــږي او د جنــازې پــه مراســمو کــې خلکــو تــه د هغــه د کړنــو ،زده کــړو
او کورنــۍ پــه اړه توضيحــات ورکــول کېــږي چــې دې تــه بيــا معلومــات وايــي.
هغــو معلوماتــو تــه چــې خبــري بڼــه او ارزښــت ولــري ،اطالعــات ويــل کېــږي .ژورنالېســتان بايــد
تــل هڅــه وکــړي چــې خپــل خبــر پــر اطالعاتــو شــروع کــړي ،نــه پــر معلوماتــو؛ ځکــه خبــر عربــي
کلمــه ده چــې د اطــاع او پوهېــدو پــه معنــا راځــي او پــه عــام ګــړدود کــې هغــه اطــاع ده چــې
خلــک یــې د خپــل ځــان او نــورو پــه اړه ترالســه کــوي .ځينــي پوهــان معلومــات خــام مــواد بولــي
چــې ترتيــب او معنــا يــې بشــپړه نــه وي ،خــو بشــپړتيا او حاصــل تــه يــې اطالعــات ويــل کېــږي.
اطالعــات ښــايي ذهنــي محــرک ،ادراک ،پوهــه او حتــى کړنــاره وي ،خــو معلومــات پېښــې،
تحليــل او يــا هــم ښــايي شــمېرې وي.
پــه کمپيوټــر کــې ســمبولونه ،کرکټرونــه ،تصويرونــه او اعــداد ډېټــا دي ،کلــه چــې ټــول ســره يــو
ځــاى شــي ،نــو کمپيوټــر کــې يــو معنــا لرونکــی سيســتم جــوړوي يــا پــه بــل عبــارت ،کلــه چــې
معلومــات پــه يــوه معنــا لرونکــي سيســتم کــې راټــول شــي ،نــو پــر اطالعاتــو بدلېــږي؛ د بېلګــې
پــه توګــه کــه يــو شــخص د اووه ګونــو عجايبــو يــو لړليــک ولــري ،دغــه لړليــک معلومــات دي،
خــو کــه چېرتــه لــه دغــو عجايبــو هــر يــو لــه خپلــو جزئياتــو ســره شــرحه شــي ،نــو معلومــات پــر
اطالعاتــو اوړي .ډېټــا ښــايي د شــمېرو ،ســمبولونو او حتــى تصويرونــو پــه بڼــه وي ،خــو د دې
ټولــو مجموعــه چــې يــو معنــا لرونکــى مفهــوم ولېــږدوي ،اطالعــات ورتــه ويــل کېــږي ،ځکــه
چــی اطالعــات د معلوماتــو د لېــږد وســيلې تــه هــم ويــل کېــږي.
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پورتنيــو څرګندونــو تــه پــه پــام ،اطالعــات د معلوماتــو يــوه بشــپړه او معنــا لرونکــې مرحلــه ده چې
ارزښــت يــې تــر معلوماتــو زيــات وي ،خــو لــه معلوماتــو پرتــه نــه شــي رامنځتــه کېــداى؛ ځکــه
چــې د معلوماتــو معنــا لرونکــی تنظيــم او لېــږد اطالعــات رامنځتــه کــوي او اطالعــات د تحليــل،
اړيکــو او يــا هــم څېړنــې پــه پايلــه کــې ترالســه کېــږي.
امريکايــي عالــم روى ګوډســن وايــي ،اســتخباراتي اطالعــات هغــې پوهــې ،ســازمان او فعاليــت
تــه ويــل کېــږي چــې د النــدې درېيــو الرو پــه پايلــه کــې ترالســه شــوي وي:
 -١د هغــو معلوماتــو را ټولــول ،تحليــل ،توليــد ،خپــرول او کارول دي چــې پــه هــر بــل حکومــت،
سياســي ګونــد او يــا هــم پوځــي ځــواک پــورې اړه او د هېــواد پــه امنيــت کــې اغېزنــاک اصــل ولري.
 -٢هــر ډول هغــه فعاليــت چــې وکــوالى شــي لــه يــادو شــوو فعاليتونــو ســره مقابلــه وکــړي؛
يعنــې د اطالعاتــو ضــد وي.
 -٣هر ډول هغه فعاليت چې موخه يې د نورو حکومتونو او يا سازمانونو پر چلند اغېز وي.
د اســتخباراتي اطالعاتــو پــه اړه د دغــه عالــم تعريــف پــر اطالعاتــي فعاليتونــو او يــا اطالعاتــي
پړاوونــو والړ دى چــې ټولــول ،ترســره کــول ،تحليــل ،پــټ عمليــات او د اطالعاتــو ضــد خبــره
پــه کــې مطــرح شــوې ده.

په نننۍ نړۍ کې د اطالعاتو او اړيکو رول

پــه اوســنۍ پرمختللــې نــړۍ کــې اطالعــات او اړيکــې د اقتصــادي او صنعتــي پرمختــګ تــر ټولــو
مهــم معيــار ګڼــل کېــږي او هېڅــوک هــم د هېوادونــو د علمــي او څېړنيــزې پراختيــا پــه برخــه کــې
د اطالعاتــو او ارتباطاتــو د نــوې ټکنالوجــۍ لــه رول څخــه ســترګې نــه شــي پټولــى .پــه دې برخــه
کــې د اطالعاتــو او ارتباطاتــو اړيکــه لــه ډېــر ارزښــت څخــه برخمنــه ده .د اطالعاتــو د ازادۍ پــه
اړه د بشــري حقونــو نړيوالــې اعالميــې د نولســمې مــادې لــه مخــې ،پــر اطالعاتــو او اړيکــو حاکــم
نړيــوال نظــم د اطالعاتــو د ازاد بهيــر پــر بنســټ طرحــه شــوى دى.
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د اطالعاتو او اړيکو نوې ټکنالوجي:
هغــه وســايل او توکــي چــې پــه هــره الر د اطالعاتــو د توليــد او خپرېــدو المــل ګرځــي ،اطالعاتــي
او ارتباطــي ټکنالوجــي بلــل کېــږي .پــه حقيقــت کــې اطالعاتــي ټکنالوجــي د توکــو ،ماشــينونو،

پوهــې او مهارتونــو کارونــه ده چــې د اطالعاتــو د لېــږد ،ځــاى پــر ځــاى کولــو ،چمتــو کولــو او
لګولــو لپــاره کارېــږي؛ ځکــه خــو ټــول هغــه وســايل او توکــي چــې د اطالعاتــو پــه توليــد ،چمتــو
کولــو او لېــږد کــې رول لــري ،هغــه کــه ســاده الســي وســايل وي ،لکــه کتابچــه او يــا هــم د اطــاع
رســونې د يــوه مرکــز پېچلــي او پرمختللــي وســايل ،د اطــاع رســونې ټکنالوجــي بلــل کېــږي.
پــر دې اســاس هــره رســنۍ چــې لــه يــو ځــاى څخــه بــل ځــاى تــه د اطالعاتــو د لېــږد او ځــاى
پــر ځــاى کولــو وړتيــا ولــري او موخــه يــې د اړيکــو جــوړول وي ،د ارتباطاتــو د ټکنالوجــۍ پــه
چــوکاټ کــې داخلېــږي ،نــو ويلــى شــو چــې د اطالعاتــو او اړيکــو ټکنالوجــي پــه يــوه ډول لــه يــو
بــل ســره تړلــي چــې وېشــل يــې ډېــر ګــران دي.
پــه حقيقــت کــې اطالعــات او د اړيکــو ټکنالوجــي د يــوې موخــې لپــاره کارول کېــږي او دا موخــه
خلکــو تــه د اطالعاتــو رســول دي .د اختراعاتــو پــه لــړ کــې انســاني الســته راوړنــو د اطالعاتــو او
ارتباطاتــو ټکنالوجــي بــې ســاره غنــي کــړې ده .د معلوماتــي ټکنالوجــۍ پــه برخــه کــې کمپيوټرونــه
د اطالعاتــو د خپرولــو او لــه لــرې د اطالعاتــو د خپرېــدو او وېــش لپــاره د اړيکــو او امکاناتــو الر
برابــروي .همــدا المــل دى چــې اوســني عصــر تــه د نــوې ارتباطــي او اطالعاتــي ټکنالوجــۍ لــه
برکتــه د اطالعاتــو او ارتباطاتــو عصــر ويــل کېــږي؛ پــه دې زمانــه کــې خلــک او ټولنــې يــو لــه بــل
ســره نــه پــرې کېدونکــې يــا تلپاتــې اړيکــې لــري او همدغــه اطالعــات او اړيکــې دي چــې نــړۍ د
یــوه کلــي بڼــه غــوره کــړې ده.
اطالعاتي او ارتباطي نظامونه:
نظــام یــو پېچلــى او لــه بېالبېلــو برخــو جــوړ شــوى واحــد دى او برخــې يــې د يــوې ګــډې طرحــې
لــه مخــې د ګــډې موخــې لپــاره کار کــوي .پــه اطالعاتــي او ارتباطــي نظامونــو کــې ګــډه موخــه
پــه عــام مفهــوم ســره اطالعاتــو تــه د السرســي زمينــه برابــروي .يــو اطالعاتــي او ارتباطــي نظــام
کــوالى شــي چــې د اطالعاتــو ډولونــه لکــه خبرونــه ،بوختیــاوې ،علمــي او روزنيــز اطالعــات،
موســيقي ،ډېټــا ،خبــرې اتــرې ،عقايــد ،فرهنګــي او نــورې چــارې ولېــږدوي .د خلکــو تــر منــځ
د ښــوونيزو او پوهنيــزو اطالعاتــي او ارتباطــي نظامونــو ځانګړتيــاوې دا دي چــې وکــوالى شــي
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کاروونکــي تــه ووايــي چــې اطالعــات يــې چېرتــه پيــدا کــړي ،دويــم ټکــى دا دى ،هــر هغــه
شــخص چــې د کارونــې تصميــم يــې ونيــو او اطالعــات يــې وغوښــتل ،ور ويــې رســوي .درېيــم
دا چــې پــه زمانــي محدوديــت کــې چــې اســتفاده کوونکــى يــې ټاکــي ،ځــواب ووايــي.
اطالعاتــي او ارتباطــي نظامونــه د اطالعاتــو د لېــږد د څرنګوالــي لــه مخــې پــر درېيــو مهمــو برخــو
وېشــل شــوي چــې عبــارت دي لــه واحــد مرکــزي نظــام ،څــو اړخيــز مرکــزي نظــام او نړيــوال
نظــام .دغــو نظامونــو لــه ســاده والــي د پېچلتيــا لــور تــه خپــل پړاوونــه وهلــي او پرمختــګ يــې
کــړی دی.
واحد مرکزي نظام:
دغــه نظــام يــو اړخيــز نظــام دى ،لــه پــاس څخــه النــدې خــوا تــه د ټولنيــزو بنســټونو تــر منــځ
نــا انډولــې ټولنيــزې اړيکــې رانغــاړي؛ ځکــه بــاور دا دى چــې بايــد د اطالعاتــو بهيــر د واک د
خاوندانــو پــه کنټــرول کــې وي او د بڼــې بدلولــو ځــواک يــې ولــري.
اروپايــي هېوادونــو او پــه تعقيــب يــې نــورو هېوادونــو هــم دا ډول نظامونــه رامنځتــه کــړل چــې
دا تــر ډېــره د سياســي نظامونــو د غوښــتنو لــه املــه وو ،څــو پــر رســنيو مســتقيمه څارنــه ولــري او
هغــه د خپــل ځــواک پلــي کولــو او ســاتلو لپــاره د وســيلې پــه توګــه وکاروي.
څو اړخيز مرکزي نظام:
څــو اړخیــز مرکــزي نظــام لــه هــره اړخــه د ارتباطاتــو څــو اړخيــز نظــام دى چــې د اطالعاتــو
او ارتباطاتــو ټکنالوجــۍ د پراختیــا لــه مخــې رامنځتــه شــوی دی .ځينــي هغــه الملونــه چــې
دغــه نظــام يــې رامنځتــه کــړ ،عبــارت دي لــه :د ځايــي ټولنــو لــه حــده زيــات پوهــاوى ،ټولنيــز
حرکتونــه ،لــه ټولنيــزو حقونــو ســره بلدتیــا ،خپلــو موخــو تــه د رســېدو پــه برخــه کــې د رســنيو او
ټوليــزو شــبکو رامنځتــه کېــدل.
نړيوال نظام:
دغــه نظــام د رســنيو د ولســپال دريــځ لــه مخــې رامنځتــه شــوى او پــه حقيقــت کــې توانېدلــى
چــې ټولــې ډلــې او د رســنيزې منځپانګــې د توليــد وړتيــاوې ترالســه کــړي او لــه الرې يــې پــه
اســانۍ ســره کلتــوري مســايل ،ارزښــتونه ،تجربــې او د ژونــد ســبک پــه ملــي او حتــی ســيمه ييــزه
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او نړيوالــه کچــه خپرېــږي .دغــه بهیــر پــه ځانګــړي ډول پــه نــوو رســنيو کــې چــې اطالعاتــي او
ارتباطاتــي ټکنالوجــۍ پــرې د پــام وړ او پــراخ اغېــز کــړى ،ډېــره چټکتيــا يــې موندلــې ده.
د اطالع رسونې نړيوال نظامونه:

د دغــو نظامونــو لــه الرې چــې غالبـ ًا پــه ملګــرو ملتونــو پــورې تړلــي دي ،پــه نړيوالــه ،تخصصــي
او پراخــه کچــه د اطالعاتــو د تبادلــې ،زېرمــې او بيــا موندلــو چــارې پــر مــخ ځــي .د دغــو نظامونــو
فعاليــت د فرعــي بنســټونو د اســتقرار پــه ډول پــه بېالبېلــو هېوادونــو کــې مــخ پــه پراخېــدو دى.
همــدا المــل دى چــې ګــڼ ســازمانونه د خپــل فعاليــت د ډول يــا د خپلــو اطالعاتــي اســتفاده
کوونکــو د اړتيــاوو لــه مخــې لــه يــادو شــوو نظامونــو ســره يــو ځــاى کېــږي او يــا ورســره همکاري
کــوي.
الندې سازمانونه د اطالع رسونې نړيوال سازمانونه دي:
اګريس :د کرنې او اړوندو حوزو په اړه.
اينيس :د اټومي انرژۍ او اړوندو حوزو په اړه.
دوسيس :د پراختيا ،رغونې او اړوندو حوزو په اړه.
اريک :د روزنې ،پالنې او اړوندو حوزو په اړه.
مدالين :د طبي چارو او اړوندو حوزو په اړه.
خبري اژانسونه:
اژانســونه د اطالعاتــو او خبرونــو د توليــد بنســټونه دي چــې د ټوليــزو رســنيو پــه ودې ســره يــې
نړيــوال فعاليتونــه پيــل کــړي او لــه توليــدي توکــو يــې چاپــي رســنۍ ،راډيوګانــې او ټلوېزيونونــه
کار اخلــي .پــه نړيوالــه کچــه پنځــه ســتر خبــري اژانســونه فعاليــت لــري چــې نومونــه يــې پــه
النــدې ډول دي:

11

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ یړمول

•فرانس پرېس خبري اژانس (فرانسه)
•اسوشيټېډ پرېس (د امريکا متحده اياالت)
•رويټرز (برېتانيا)
•تاس (روسيه)
•کيوډو (جاپان)
يــاد خبــري اژانســونه د اطــاع رســونې پــراخ وســايل او د ژورنالېســتانو نړيوالــې شــبکې لــري او
لــه شــک پرتــه يــې پــر نړيــوال خبــري چاپېریــال ســیوری غوړولــی دی .پــه نړيوالــه تصويــري خبــر
رســونه کــې هــم درې ســتر نړيــوال ســازمانونه شــته چــې عبــارت دي لــه:
•ويزنيوز (برېتانيا)
•يو .پي .اى .ټي .اېن نيوز (برېتانيا او د امريکا متحده اياالت)
•ډي .پي .اى .اټس (المان)
•اي .بي .سي نيوز (د امريکا متحده اياالت)
سپوږمکۍ:
نــږدې درې لســيزې کېــږي چــې ســپوږمکيو د ارتباطــي رســنيو پــه منــځ کــې ځــاى نيولــى او اوس
د ځمکــې پــه مــدار کــې زرګونــه ســپوږمکۍ څرخېــږي .ځينــې يــې سياســي ،روزنيــزې او تفريحــي
موخــې لــري او د ځمکــې د مــدار پــر مــخ فعاليــت کــوي ،خــو ځينــې يــې د خبــري او علمــي
ارتباطاتــو لپــاره هــم فعاليــت کــوي .لــه دې ډلــې د ملګــرو ملتونــو اړونــدې ســپوږمکۍ «اينتــل
ســټ» «اينمارســټ» او «اينتــرا ســپوتنيک» يادولــى شــو چــې پــه نړيوالــه کچــه د اطــاع رســونې
پراخــې کړنــې ترســره کــوي.
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دويم څپرکی
تبليغات

د تبلیغاتو پېژندنه

تبليغــات؛ د دولــت ،ګونــد ،بنســټ يــا يــوې ډلــې پــه ګټــه اطالعاتــي ســتنې او تکيــې تــه ويــل کېــږي.
پــه هــر ډول تبليغاتــو کــې يــو ډول واقعيــت انځورېــږي ،خــو اکثــر وخــت دغــه واقعيــت دومــره
تحريــف او مســخه کېــږي چــې پــه تبليغاتــي کار کــې خپــل اصلــي رول پــه ډېــره کمــه انــدازه لوبوي.
مبلغيــن لــه واقعيــت او دروغــو څخــه پــه ګټــه اخيســتلو هڅــه کــوي خپلــو ټاکلــو موخــو تــه
ورســېږي ،خــو دغــه حالــت پــه دوو ډولونــو ســره اغېزنــاک کېــداى شــي:
لومــړى دا چــې د بــد واقعيــت کچــه (د تبليــغ خپروونکــو لــه نظره) کمــه ده او د دروغو ســتراتيژۍ
مديــران اړ دي چــې پــه خپــل کار کــې پــه ماهرانــه ډول عمــل وکــړي ،پــر هغــو کمــو واقعيتونــو

چــې ورســره دي ،د واقعيــت او دروغــو تــر منــځ کرښــه لــه منځــه يوســي؛ يعنــې تــر هغــه بريــده
چــې مخاطبيــن يــې دروغ واقعيــت وبولــي او لــه تبليــغ خپروونکــو ســره همغــږي شــي.
دويــم دا چــې ځينــي تبليــغ خپروونکــو پــر "بــد واقعيــت" د تکيــې لــه مخــې چــې کلــه کلــه دروغ
جوړولــو تــه اړتيــا نــه پېښــوي ،هڅــه کــوي چــې خلــک د خپلــو موخــو پــه اړه ســره منظــم کــړي.
لومــړى حالــت ډېــر ســتر مهــارت او ځيرکــې ســتراتيژۍ تــه اړتيــا لــري چــې هــره دســتګاه يې تــوان نه
لــري ،خــو دويــم حالــت بيــا ســاده دى چــې پــه ډېــر کــم پــان او لګښــت ســره ترســرهکېداى شــي.
ځينــي دولتونــه او سياســي ډلــې تــر دې کچــې بــې کفايتــه دي چــې حتــى لــه دويــم حالــت څخــه
پــه ګټــه اخيســتو هــم نــه شــي کــوالى خپــل تبليغاتــي کار مخــې تــه بوځــي ،لــه همــدې املــه پــه بيــا
بيــا لــه خپلــو کمــزورو دښــمنانو هــم ماتــې خــوري .افغــان دولــت چــې هــر کال د تبليغاتــو پــه
برخــه کــې پرېمانــه لګښــتونه کــوي ،لــه همــدې ډول دولتونــو څخــه دي.
د افغــان دولــت د تبليغاتــي پيغامونــو مضمــون او بڼــه داســې ده چــې ډېــر کــم مخاطبيــن راجلبــوالى
شــي او اکثــره وخــت خلــک ورســره ډېــر بــې پــروا او لــه مســخرو ډک چلنــد کــوي .دا پيغامونــه
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حتــى ګرامــري ســتونزې لــري ،ليکونکــي او لوســتونکي يــې لــوړ ســواد نــه لــري او د ځينــو کلمــو پــه
تلفــظ کــې هــم ســتونزه لــري .دولتــي رســنۍ د خلکــو پــه منــځ کــې ډېــر کــم ليدونکــي ،اورېدونکــي
او لوســتونکي لــري او نــور هېڅــوک هــم ورتــه د يــوې بــاوري رســنۍ او مرجــع پــه توګــه مراجعــه نــه
کــوي؛ ځکــه چــې دا رســنۍ پــه خبــر رســولو کــې پــه ډېــر شــدت ســره غيــر معيــاري او يــو اړخيــز
عمــل کــوي او ګڼــو داســې بــدو واقعيتونــو تــه د دولــت پــه ګټــه نــه دي ،انعــکاس ورکــوي.

د حکومــت وياندويــان چــې د دولــت د تبليغاتــو پيــاوړى مــټ دى ،کلــه کلــه د رنګارنــګ او يــو
لــه بــل ســره د متضــادو نظرونــو وړانــدې کولــو لــه الرې نــه يواځــې چــې پــه تبليغاتــي کار کــې
ګټــور رول نــه لوبــوي ،بلکــې د ګــډوډۍ او پــه پــاى کــې د حکومــت د کړنــو پــر وړانــدې د خلکــو د
بــې بــاورۍ المــل کېــږي .کلــه چــې ټاکنيــزو ناندريــو د خلکــو زغــم او حوصلــه پــاى تــه ورســوله؛
وياندويانــو او د ټاکنيــزو کمېســيونونو نــورو چارواکــو چــې د نــورو پــه پرتلــه پــه رســنيو کــې
زيــات ليــدل کېــدل ،د خلکــو پــه منــځ کــې خپــل بــاور لــه الســه ورکــړی و.
کلــه چــې د يــوه لــرې پراتــه نــا امــن واليــت پــه کــوم کلــي کــې خلــک ګــوري چــې وســله وال
مخالفيــن د هــرې ورځــې پــه تېرېــدو پــر کليــو او باڼــدو کنټــرول ،خــو د دې خــاف لــه وياندويانــو
پــه راډيوګانــو او ټلوېزيونونــو کــې پــه بيــا بيــا اوري چــې طالبــان د پوځــي عملياتــو پــه تــرڅ کــې
وځپــل شــول او لــه ســيمې وشــړل شــول ،نــو څنګــه کولــى شــي پــر دولــت او دولتــي تبليغاتــو بــاور
ولــري؟
يــوه بلــه ننګونــه چــې تــل يــې د خبــر رســونې دولتــي ادارې تــر پوښــتنې النــدې راوســتې او پــه اړه
يــې د خلکــو شــکونه پیــدا شــوي دي ،د يــوې خپلواکــې ســرچينې نشــتوالى دى.
امنيتــي ارګانونــه هــره ورځ د خبرپاڼــو پــه خپرولــو ســره د خپلــو پوځــي عملياتــو د پايلــو پــه اړه
رســنيو تــه اطالعــات ورکــوي او تــل پــه دې جملــه ســره پيلېــږي(( :پــه تېــرو  ٢٤ســاعتونو کــې
پــه يــو شــمېر واليتونــو کــې د پوځــي عملياتــو پــه پايلــه کــې لســګونه وســله وال مخالفيــن وژل
شــوي او لســګونه نــور ژوبــل شــوي دي(( ،)).پــه ځينــو ولســواليو کــې د چاڼيــزو عملياتــو پــه
پايلــه کــې ګــڼ شــمېر طالــب او داعــش وســله والــو تــه تــه مــرګ ژوبلــه اوښــتې او ګڼــې ســيمې د
ترهګــرو لــه شــتونه پاکــې شــوې دي )).خــو هېــڅ کومــې خپلواکــې ســرچينې د دغــو مــواردو او
شــمېرو پخلــى نــه وي کــړى او خلــک ډېــری وخــت ورتــه د شــک او زړه نــا زړه والــي لــه ليدلــوري
ګــوري؛ ځکــه چــې د دې شــمېرو کــره والــی او نــا کــره والــی نــه دى روښــانه شــوى.
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تبليغــات هغــه مهــال ډېــر زړه راښــکونکي او اغېزنــاک وي چــې خلــک د يــوې ســترې سياســي
موخــې لپــاره منظــم کــړي ،خــو د افغانســتان دولــت تــر دې هــم ډېــر بــې کفايتــه دى چــې د
خپلــو خلکــو د ذهنیــت لپــاره د دروغ جوړونــې يــوه موثــره ســتراتيژي وړانــدې کــړي .د اوســني
دور حکومتونــه دومــره کمــزوري دي چــې لــه يــوې خــوا خپلــې نیمګړتیــاوې لــه خلکــو نــه شــي
پټــوالی او لــه بلــې خــوا خپلــې الســته راوړنــې لــه خلکــو ســره نــه شــي شــریکوالی.

پــه داســې حــال کــې چــې د اطالعاتــو تبادلــه نــږدې ازاده شــوې ،خصوصــي رســنۍ او ټولنيــزې
شــبکې لــه دولتــي رســنيو زيــات د خلکــو د بــاور وړ ګرځېدلــي ،ډېــره بــه ګرانــه وي چــې حکومــت
دې لــه خپلــو ځپــل شــوو مديريتــي کمزوريــو ســره وکــوالى شــي د خپلــو تبليغاتــي ښــويېدنو د
مخنيــوي لپــاره مناســبې پاليســۍ طرحــه کــړي.

د اطالعاتو او تبليغاتو توپیر

تبليغــات د اطالعاتــو پرعکــس قصــدي او لــه مخکــې اټــکل شــوی اقــدام دی چــې د ځانګــړو
موخــو لپــاره د خلکــو ډاډ ،بــاور او پاملرنــې راګرځولــو لپــاره ترســره کېــږي .پــه تبليغاتــو کــې د
ځانګــړو موخــو ترالســه کولــو لپــاره خبــر او اطالعــات تحريــف کېــږي او بدلېــږي ،خــو اطالعات
پــه اصلــي بڼــه او لــه الســوهنې پرتــه خلکــو تــه وړانــدې کېــږي.

د افغانســتان پــه جګــړه کــې ښــکېلې خــواوې هڅــه کــوي چــې خلــک لــه رښــتينو او کــره اطالعاتــو
محــروم کــړي او د خپلــو ځانګــړو موخــو د تــر الســه کولــو لپــاره اطالعــات ورتــه د تبليغاتــو پــه
چــوکاټ کــې وړانــدې کــړي او لــه همــدې املــه خــو خلــک نــور پــه دغــه ډول تبليغاتــو بــاور نــه
کــوي .ځينــې دولتــي ادارې هــم يواځــې غــواړي خپلــې الســته راوړنــې د تبليغاتــو پــه بڼــه د مرکــو،
مطبوعاتــي کنفرانســونو او مطبوعاتــي اعالميــو لــه الرې خلکــو تــه ورســوي ،خــو د کــره اطالعاتــو
پــه وړانــدې کولــو کــې چــې د خلکــو بــاور تــر الســه کــړي پاتــي راغلــي دي .پــه تبليغاتــو کې د فشــار
کارونــې پــر ځــای د بــاور رامنځتــه کولــو تــه ډېــر پــام کېــږي ،خــو پــه عمــل کــې د دغــو باورونــو
ترالســه کولــو لپــاره ګټــه اخيســتونکي وســایل پــه غیــر مســتقيم ډول د فشــار پــه ډول اســتعمالېږي.
ډاکتــر محمدکاظــم معتمــد نــژاد پــه خپــل کتــاب "تبليغــات سياســی" کــې ليکــي ،د هغــو اطالعاتــو
چمتــو کــول او خپــرول چــې د ځانګــړو نظرونــو او اغراضــو تومنــه پــه کــې ډېــره وي ،خبــري اړخ
ولــري او د تبلیــغ شــکل پيــدا کــړي ،تبلیغــات ورتــه ویــل کېــږي .دا بایــد هېــره نــه شــي چــې د
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اطالعاتــو او تبليغاتــو د بېلتــون کرښــه ال معلومــه او کــره نــه ده؛ نــو ځکــه د ځانګــړو ،رښــتينو او
عينــي خبرونــو پیــدا کــول ســتونزمن کار دی.
دی دغــه راز لیکــي چــې د تبلیــغ او زور ترمنــځ کرښــه هــم بشــپړه نــه بېلېــږي؛ د بېلګــې پــه ډول

کلــه چــې حکومــت د خپــل نظامــي ځــواک ننــدارې لپــاره بېالبېــل پوځــي پرېټونــه تېــروي ،څــو
خلکــو تــه خپــل ځــواک وښــيي ،دا د تبليغاتــو يــو ډول دی او موخــه يــې دا وي چــې د ځــواک
کارونــې او زور لــه اســتعمال پرتــه خپــل مخالفيــن کمــزوري کــړي او ویــې وېــروي.
کــه چېــرې د اســتبدادي هېوادونــو د رســنيو محتويــات وڅېــړل شــي ،څرګندېــږي چــې د خبرونــو
خپرېــدل غالبـ ًا د ټاکلــو موخــو لپــاره د حقیقــت لــه پټولــو ســره مــل وي .دغــه راز نظامونــه هڅــه
کــوي چــې د تبليغاتــو لــه الرې د ټولنيــز او فــردي ځــواک پــر افــکارو او احساســاتو د نفــوذ لــه
الرې خپلــو سياســي ،پوځــي ،فرهنګــي او داســې نــورو موخــو تــه ځــان ورســوي.
دغــه راز لکــه څرنګــه چــې پوهېــږو ،خبرونــه او اطالعــات د ژورنالېســتانو لــه خــوا چمتــو کېــږي،
خــو کــه چېــرې د اړونــدې رســنۍ اداره ورتــه جــدي پاملرنــه ونــه کــړي ،نــو ژورنالېســتان لــه دې
املــه چــې د ځانګــړو فرهنګونــو او بېالبېلــو ملــي او سیاســي کړیــو ســره تــړاو ولــري ،پــه داســې
حالــت کــې فــردي ځانګړتيــاوې او سياســي موخــې يــې پــر خبرونــو اغېــز کــوي او پــر واقعيتونــو
د والړو راپورونــو پــر ځــاى داســې راپورونــه خپــروي چــې لــه الرې يــې خپلــو شــخصي موخــو
تــه ځــان ورســوي.
تبلیــغ پــه ځانګــړې معنــا ســره د هغــو تخنيکونــو ټولګــه ده چــې لــه روانــي اړخــه پــه وګــړو کــې د
نفــوذ لپــاره کارول کېــږي او امــکان لــري ټولنيــز ،مذهبــي او سياســي ډلــې او يــا حکومتــي ادارې
دا دنــده پــر غــاړه واخلــي او هــر هغــه اقــدام چــې چارواکــي يــې د ټولنيــز حیثيــت ترالســه کولــو
لپــاره کــوي ،د سياســي تبليــغ اړخ لــري.
سياســي تبلیغــات پــه ځینــو رژيمونــو کې بېالبېل ډولونــه لــري؛ د ازادۍ غوښــتونکو او ډيموکراتيکو
لوېديځــو رژيمونــو پــه پرتلــه پــه امرانــه رژيمونــو کــې د تبليغاتــو شــتون ډېر ليــدل کېږي.
د سياســي تبلیغاتــو مهمــه موخــه د احساســاتو راپورتــه کول دي ،لــه همدې اړخه بېالبېل سیاســي
رژيمونــه د تبليغاتــو پــر مــټ خپــل ملــي غــرور او لــه دښــمنه کرکــه پــه خلکــو کــې ځواکمنــوي او
د هغــوی پــه نــه پوهېــدو ســره هغــوی د خپلــو موخــو د مالتــړ لپــاره کاروي .دغــه راز پــه سياســي
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تبليغاتــو کــې تــل طاليــي ژمنــې ورکــول کېــږي او د خلکــو د ښــه راتلونکــي لپــاره لــه خلکــو د ډول
ډول قربانيــو غوښــتنه کېــږي .خــو پــر هغــو ټولنــو ګمــراه کوونکــې کلمــې او جملــې ډېــر اغېــز نــه
کــوي چــې ســالم عقــل پــه کــې پــر احساســاتو برالســى وي او خلــک يــې هــر څــه د امکاناتــو پــه
درک او د تجربــو پــر بنســټ غــوره کــوي ،لــه همــدې املــه څرنګــه چــې ايډيالوژيــک تبليغــات پــه

داخــل کــې انګېــزې ،شــوق او همغــږي رامنځتــه کــوي او پــه بهــر کــې دښــمن کمــزوری کــوي،
نــو د جګــړو مالــکان لــه همــدې الرې کورنــۍ او بهرنــۍ سياســي جګــړې ،پــر يــو ټــول اړخيــز
تبليغاتــي جنــګ بدلــوي.
د حقيقتونــو پــه پټولــو او پــه اړينــو وختونــو کــې د اړينــو راپورونــو او اطالعاتــو لــه خپرولــو څخــه
ډډه کــول ،هغــه مــوارد دي چــې روحــي ارامتيــا لــه منځــه وړي ،د وېــرې ،شــکونو او ګــواښ فضــا
رامنځتــه کــوي .د دولتــي ســالمو تبليغاتــو موخــه د خلکــو لپــاره د يــو هېــواد د ټولنيــز او اقتصــادي
ځــواک ســاتل او ورتــه پراختيــا ورکــول دي .حکومــت د هېوادنيــو فعاليتونــو او سياســي او
اقتصــادي پروګرامونــو پــه وســيله پــه تبلیــغ الس پــورې کــوي.
تبليغــات معمــو ًال د دولتونــو او سياســي خوځښــتونو تــر څنــګ د ســوداګرو او پانګوالــو لــه خــوا
هــم کېــږي او موخــه يــې دا وي چــې د خلکــو پــام خپلــو توليداتــو او چوپــړ تــه واړوي او لــه دې
الرې ګټــه ترالســه کــړي.
پــه وروســتۍ لســيزه کــې د راډیــو او ټلوېزيــون ډېــره اغېزمنتیــا او پرمختــګ د دې المــل شــوی
چــې سياســي تبليغــات پــه کليوالــي ســيمو کــې ګټــور ثابــت شــي .د راډیوګانــو او ټلوېزيونونــو
خپرونــې کــه څــه هــم پــه ټولــه کــې بــه د کليوالــو خلکــو فکــر او روحيــه بدلــه نــه کــړي ،خــو څــه نــا
څــه بدلــون پــه کــې راوســتلی شــي؛ ځکــه د ښــاري خلکــو پــه پرتلــه هغــوی د راډیــو او ټلوېزيــون
اورېــدو او کتــو تــه ډېــر وخــت لــري نــو ځکــه د ښــارونو پــه نســبت پــه کليــو کــې د راډیويــي او
ټلوېزيونــي تبليغاتــو اغېــزه ډېــره وي.

18

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ ميود

19

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ ميېرد

درېيم څپرکی

شخصي اطالعات
د شخصي اطالعاتو پېژندنه

پــه شــخص پــورې اړونــد معلومــات لکــه نــوم ،تخلــص ،د اوســېدو ځــای ،د کار ځــای ادرســونه،
شــخصي او کورنــی ژونــد ،مکتوبونــه ،مراســات ،راکــړه ورکــړه ،بانکــي حســاب ،د تېرېــدو رمــز
او نــور هغــه اطالعــات چــې د یــوه شــخص پــه رســمي دنــدو پــورې اړه ونــه لــري ،شــخصي
اطالعــات بلــل کېــږي .يــا پــه بــل عبــارت ،شــخصي اطالعــات چــې ورتــه خصوصــي معلومــات
هــم ویــل کېــږي ،د بېلګــي پــه توګــه هغــه کېــدای شــي چــې د هویــت پــه يــوه تذکــره کــې درج وي
او يــا هــم دا چــې يــو څــوک کومــه ناروغــي لــري (د روغتونونــو کمپيوټرونــه) ،کومــي زده کــړې
يــې چــې کــړې (د پوهنتــون او کارځايونــو کمپيوټرونــه) ،لــه چــا -چــا ســره خپلــوي او لــه چــا
چــا ســره ملګــري لــري او د ګوتــو نښــې يــې څرنګــه دي (کورنيــو چــارو وزارت کمپيوټرونــه) يــا

دا چــې واده يــې کــړی کــه نــه ،څــو اوالدونــه لــري ،د ژونــد د ملګــري او اوالدونــو نومونــه يــې
څــه دي ،څومــره او چېــرې جايــداد لــري...او داســې نــور.
د احصايــې د قانــون د ۱۳مــې مــادې لــه مخــې ،د احصايــې د مرکــزي ادارې کارکوونکــي کــوالی
شــي مالياتــي اظهارنامــې ،تصديــق ليکونــه ،صــورت حســابونه او نــور هغه ســندونه چې پــر عايداتو
بانــدې د مالياتــو د قانــون د حکمونــو مطابــق د ماليــې وزارت پــه اړونــدو دفترونــو کــې ثبت شــوي،
وڅېــړي او دغــه اطالعــات د ماليــې وزارت ،دغــې ادارې تــه پــه واک کــې ورکــوي .لــه بلــې خــوا د
دغــه قانــون د ۱۱مــې مــادې پــر بنســټ د احصايــې مرکــزي اداره کــوالی شــي د هغــو اطالعاتــو د
تبادلــې پــه اړه چــې لــه ځــواب ورکوونکــو څخــه يــې الســته راوړي ،لــه وزارتونــو ،ادارو ،ښــارواليو
او حقوقــي اشــخاصو ســره شــريک کــړي ،خــو شــرط يــې دا دى چــې ځــواب ورکوونکــي پــه دې
برخــه کــې د لــه مخکــې ليکلــې خبرتيــا پــه اســتولو ســره ،خبــر کــړل شــوي وي.
کــه چېــرې ځــواب ورکوونکــي د اطالعاتــو د نــه ورکولــو پــه اړه خپلــه هوکــړه پــه ليکلــې بڼــه د
احصايــې مرکــزي ادارې اســتازي تــه ورکــړي ،پــه دې صــورت کــې یــاد اطالعــات لــه وزارتونــو،
ادارو ،ښــارواليو يــا نــورو حقوقــي شــخصيتونو ســره نــه شــريک کېــږي.
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د التينــې امريــکا هېوادونــو پــه اساســي قوانينــو کــې اطالعاتــو تــه د السرســي د حــق پــر یــوه
مهــم اړخ بانــدې تینــګار شــوی چــې د ( )habeas dataغوښــتنليک ورتــه ويــل کېــږي؛ دا هغــه
حــق دی چــې پــر بنســټ يــې هــر څــوک کــوالی شــي هغــو اطالعاتــو تــه السرســی ولــري او د
اړتيــا پــه صــورت کــې يــې تصحيــح يــا نــوي کــړي چــې د خپــل ځــان پــه اړه يــې وي ،کــه څــه

هــم چــې دغــه اطالعــات لــه دولتــي ســرچينې ســره وي يــا شــخصي ارګانونــو ســره؛ د بېلګــې پــه
توګــه د ارجنټايــن اساســي قانــون پــه ۴۳مــه مــاده کــې داســې راغلــي« :هــر شــخص حــق لــري د
( )habeas dataغوښــتنه وکــړي چــې ووينــي يــوه دولتــي يــا شــخصي ســرچينه د هغــه پــه اړه
څــه ډول اطالعــات لــري او هغــه اطالعــات پــه څــه ډول پــه راپورونــو کــې کاروي .کــه چېــرې
دغــه اطالعــات نــا ســم يــا تبعيــض لرونکــي وي ،شــخص حــق لــري غوښــتنه وکــړي چــې دغــه
اطالعــات لــه منځــه يــوړل شــي ،محــرم وســاتل شــي يــا نــوي شــي».
د پیــرو هېــواد اساســي قانــون نــه يواځــې د ( )habeas dataضمانــت کــوي ،بلکــې پــه دولتــي
ســرچينو کــې موجــودو اطالعاتــو تــه د السرســي د حــق پــه اړه ټوليــز ضمانــت هــم ورکــوي ،د
دغــه قانــون د دويمــې مــادې څلــورم بنــد کــې راغلــي« :ټــول خلــک حــق لــري چــې د کــوم دليــل
لــه وړانــدې کولــو پرتــه د خپلــې اړتيــا وړ اطالعاتــو ترالســه غوښــتنه وکــړي او یــاد اطالعــات
لــه هــر ډول دولتــي ادارې ســره چــې وي ،پــه قانــون کــې د ټــاکل شــوې مــودې دننــه پــر یــوې
مناســبې بيــې الس تــه راوړي .هغــه اطالعــات چــې خصوصــي حريــم پــه کــې نقــض کېــږي يــا د
ملــي امنيــت پــه دليــل د قانــون لــه خــوا اســتثنا وي ،د افشــا کولــو حــق يــې نــه ورکــول کېــږي».

خصوصي حريم

د خصوصــي حريــم لپــاره کــوم نړيــوال منــل شــوى تعريــف چــې ټولــو تــه د منلــو وړ وي ،نشــته
او نړيوالــو محکمــو هــم د هغــه لــه تعريــف ډډه کــړې ده ،خــو پــه عمومــي توګــه ويــل کېــږي چــې
خصوصــي حريــم لــه دوو عناصــرو رامنځتــه شــوى :يــو افاقــي عنصــر (لــه خصوصــي حريــم څخــه
منطقــي غوښــتنه) او بــل نفســي عنصــر (لــه خصوصــي حريــم څخــه واقعــي غوښــتنه)؛ د دې خبــرې
معنــا دا ده چــې د خصوصــي حريــم مفهــوم د هــر شــخص لپــاره توپيــر کــوي؛ د بېلګــې پــه توګــه،
يــو شــخص امــکان لــري خپــل عمــر او کلونــه د اســرارو برخــه ونــه بولــي او هــر چــا تــه خپــل عمــر
ووايــي ،لکــه څرنګــه چــې دا موضــوع نــوره د راز پــه توګــه پاتــې نــه شــي ،خــو نــورکېــداى شــي لــه دې
موضــوع ســره متفــاوت چلنــد وکــړي .د شــخصي اطالعاتــو يــو شــمېر بېلګــې لــه عمــر ،روغتيايــي
اطالعاتــو ،عايــد او شــتمني ،د اړيکــې جزئياتــو او لــه نــورو ســره خبــرو او اړيکــو څخــه عبــارت دي.
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د خصوصــي حریــم تــر ټولــو پخوانــی او ســاده تعريــف «قاضــي کولــي» کــړی ،هغــه ويلــي :هغــه
حــق چــې يواځــې پاتــې شــي؛ پــه دې معنــا چــې د خپــل ځــان پــه اړه اطالعــات داســې تنظيــم
شــي چــې شــخص د دې تــوان ولــري چــې اطالعــات ورکــړي او يــا يــې لــه ځــان ســره وســاتي.
شــخصي حريــم يــو پــټ چاپېریــال دی چــې د هــر چــا پــه شــاوخوا کــې شــته ،شــخص غــواړي پــه
دې شــاوخوا کــې عــادي او ازادنــه کړنــې ترســره کــړي او کــه چېرتــه کــوم بــل څــوک دغــه ځــای تــه
ور ننوځــي ،نــو پــه دغــه حالــت کــې بــه شــخص يــو احساســاتي او فزيولوژيکــي غبرګــون وښــيي .د
زړه د ضربــان پــر زياتېــدو ســربېره لــه دې موضــوع ډېــر نــا راحتــه کېــږي ،دغــه ځــای کېــدای شــي
کــور ،موټــر ،کوټــه يــا هــر هغــه څــه وي چــې پــه معنــوي توګــه پــه یــوه شــخص پــورې تــړاو لــري.
ارواپوهــان پــه دې بــاور دي چــې شــخصي حريــم د هغــې ټولنــې پــه کلتــور پــورې اړه لــري چــې
انســانان پــه کــې ژونــد کــوي او د دغــه حریــم حــدود پــه هــره ټولنــه کــې توپيــر لــري .ښــايي
پــر دې وتوانېــږو چــې د کلتورونــو ،هېوادونــو او يــا هــم د ځمکــې پــر ســر د انســانانو لپــاره د
شــخصي حريــم لپــاره تعريــف او حــدود وټاکــو ،خــو د دې ټولــو تعريفونــو تــر منــځ يــو ګــډ ټکــی
شــته او هغــه دا دی چــې هېڅــوک نــه غــواړي د نــورو لــه خــوا وځورېــږي او پــه کــړاو کــې شــي.
د خصوصــي حريــم پــه اړه کالکــټ کمېټــې ( )cm.1102,HMSO,1990پــه  ۱۹۹۰زېږديــز
کال کــې پــه خپــل لومړنــي راپــور کــې دغــه تــګالره تصویــب کــړه« :د یــوه انفــرادي شــخص حــق
چــې بايــد پــه شــخصي ژونــد ،چــارو يــا د هغــه پــه کورنــۍ کــې پــه زور ســره پــه فزيکــي وســيلو
يــا د اطالعاتــو د خپرولــو لــه الرې لــه مداخلــې څخــه ســاتنه وشــي».
يـ�ادې کمېټـ�ې ( )cm.2918,HMSO,1995پــه  ۱۹۹۵زېږديــز کال کــې د برېتانيــا د ملــي
میــراث ټاکنــې کمېټــې تــه د خصوصــي حريــم او پــه زور ســره د رســنيو د مداخلــې پــه اړه
پــه ځــواب کــې وليــکل« :هــر شــخص د شــخصي اطالعاتــو ،خبــرو اتــرو او ســندونو لپــاره د
خصوصــي حريــم حــق لــري ،لــه ازار او ځورونــې څخــه بایــد خونــدي وي».
هــر شــخص د فزيکــي ،روحــي ،دماغــي او د احســاس ښــه والــي لپــاره خصوصــي حريــم تــه
اړتيــا لــري ،کــه څــه هــم دغــه حــق پــه قانــون کــې اساســي او غښــتلی نــه دی ،خــو د یــوه شــخص
خصوصــي حریــم لپــاره یــوه منــل شــوې اړتيــا ده.
خصوصــي حريــم د انســاني شــخصيت لــه ودې ســره اړیکــه لــري او د يــوه ښــه شــخصيت
خپلواکــي ،عــزت او بشــپړتيا خونــدي کــوي .د رووټ ګاويــزان پــه وينــا ،پــه خصوصــي حريــم
کــې د محرميــت ،انــزوا او يوازېتــوب درې عنصرونــه موجــود دي چــې خپلــه د شــخص پــر اراده
لــه منځــه تــای شــي.
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د يانګــر کمېټــې پــه ۱۹۷۰زېږديــز کال کــې څرګنــده کــړې ده چــې خصوصــي حريــم يــوه داســې
اړتيــا ده چــې د يــوې خپلواکــې ټولنــې او د يــوه بالــغ او غښــتلي شــخصيت د پرمختــګ لپــاره اړیــن
ګڼــل کېــږي .دغــه حریــم تــه د درنــاوي لپــاره تــر ټولــو غــوره او ډاډمنــه الره دا ده چــې د تعريــف
شــوو هغــو روښــانه کړنــو پــر وړانــدې چــې پــه نــا مناســب ډول يــو شــخص د خصوصــي حريــم پــه
ســاتلو کــې ناهيلــی کــوي ،ځانګــړي او اغېزمــن بنديزونــه وړانــدې شــي.
پــه خصوصــي حريــم کــې د نــاوړې الســوهنې د مخنيــوي لپــاره يانګــر کمېټــې النــدې بنديزونــه
وضــع کــړي دي:
الف -د رسنيو له لوري داسې تبليغات چې د شخص خوښه نه وي.
ب -لــه شــخصي اطالعاتــو څخــه نــاوړهګټــه اخيســتنه؛ لکــه په بانکونــو کې د خلکــو اړونــد اطالعات
او يــا د زدهکــړې پــه بنســټونو کــې د زدهکوونکــو ريــکارډ د نــورو موخــو لپاره وکارول شــي.
ج -په کورني ژوند کې د ګاونډيانو او يا نورو خلکو ناوړې السوهنې.
د -د سوداګريزو رازونو په ګډون په سوداګريز ژوند کې ناوړه السوهنه.
پــه دغــه لېســت کــې د جنايــي پلټنــې پــه دوران کــې د نــاوړې الســوهنې او د عامــه بنســټونو لــه خــوا
لــه ســاتل شــوو اطالعاتــو څخــه نــاوړه ګټــه اخيســتنه هــم پــر يــادو بنديزونــو ور زيــات شــوي دي.

په قوانينو کې د خصوصي حريم تعريف:

خصوصــي حريــم تــه پــه قوانینــو کــې ډېــر تعریفونــه راغلــي دي؛ د ايرلنــډ اطالعاتــو تــه د السرســي
قانــون دويمــه مــاده څرګنــدوي چــې شــخصي اطالعــات د پېژندنــې وړ اطالعــات دي چــې پــه
عــادي شــرايطو کــې يواځــې پــه خپلــه شــخص ،د کورنــۍ غــړو او د هغــه ملګــرو تــه معلومېــږي.

د مکســيکو اطالعاتــو تــه د السرســي او روڼتيــا فــډرال قانــون دويمــې مــادې دويمــه فقــره شــخصي
اطالعــات پــه النــدې ډول تعريفــوي« :د يــوه شــخص پــه اړه ټــول اطالعــات کــه هغــه د پېژندلــو
وړ وي او يــا د پېژندنــې وړ نــه وي ...چــې د هغــه د خصوصــي حريــم پــر حــدودو اغېــز ولــري».

د امريــکا اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون اوومــه مــاده ،هغــه اطالعــات مســتثنى کــړي چــې پــه يوې
معقولــې ليکنــې کــې د يــوه شــخص پــر خصوصــي حريــم يــو بــې مــورده تېــری او يرغل وګڼل شــي.
دلتــه د معقوليــت قيــد پــه دې دليــل يــاد شــوى چــې د دې خبــرې معلومولــو پــر مهــال چــې ايــا هغــه
تېــری پــر يــوه شــخص بانــدې شــوى ،بــې مــورده و کــه نــه ،لــه معقولــې ليکنــې ګټــه پورتــه شــي .پــه
هــر حــال ،د واشــنګټن پوســټ ورځپاڼــې پــر وړانــدې د امريــکا د بهرنيــو چــارو وزارت پــه قضيــه
کــې پــه دې اړه چــې ايــا د اطالعاتــو يــوه ځانګــړې برخــه د يــوه شــخص لپــاره خصوصــي ګڼــل
کېــږي کــه نــه او کــه ګڼــل کېــږي ،نــو تــر کومــه بريــده پــورې ،يوازېنــۍ الره غــوره کــړي.
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کلــه چــې لــه يــوې دولتــي ادارې غوښــتنه کېــږي ،چــې د يــوه شــخص اړونــد اطالعــات ورتــه پــه
واک کــې ورکــړل شــي ،محکمــه بايــد معلومــه کــړي چــې ايــا د دې ډول اطالعاتــو معلومــول د
هغــه شــخص پــر خصوصــي حريــم بــې مــورده تېــری دى او کــه نــه.
ډېــری هېوادونــه مدنــي قوانيــن لــري چــې لــه خصوصــي حريــم څخــه ،لکــه (حيثيــت) ســاتنه
کــوي .دغــه حکمونــه هغــه مهــال قانونــي بلــل کېــږي چــې اړونــد قانــون يــې پــه مناســب ډول
تدویــن شــوی وي او د نــاوړې ګټــې اخيســتنې مخنيــوی وکــړي.
محکمې څلور ډوله محرميت پېژني او د خوندیتوب حکم یې کوي چې عبارت دي له:
د شــخص پــر خصوصــي حريــم تېــری کــول ،د نــوم يــا شــباهت کارول ،د چــا پــه اړه کاذب او بــل
د خصوصــي ژونــد پــه اړه نــا مناســب تبليغــات کــول .د دې لپــاره چــې لــه دغــو قوانينــو څخــه د
نــاوړې ګټــې اخيســتنې مخــه ونيــول شــي ،دوه ډولــه محدوديتونــو تــه اړتیــا ده :لومــړی دا چــې د
هغــو اســتعمال بايــد يواځــې پــه هغــو حالتونــو محــدود وي ،چېــرې چــې فــرد د ټولــو شــرايطو پــه
نظــر کــې نيولــو ســره پــه منطقــي توګــه د محرميــت غوښــتنه ولــري.
دويــم ،هغــه وخــت چــې عامــه ګټــې د اطالعاتــو پــه بيانولــو کــې نغښــتې وي او دغــه ګټــې تــر
شــخصي ګټــو لــوړې وي؛ د بېلګــې پــه توګــه ،کلــه چــې د محرميــت د تــر پښــو النــدې کولــو پــه
پايلــه کــې فســاد ،د چــا ژونــد يــا هــم امنيــت تــه شــته ګــواښ افشــا شــي .دا چــې کــوم اطالعــات
محــرم دي او کــوم يــې محــرم نــه دي؟ هغــه پوښــتنه ده چــې ځــواب يــې د قضيــې د حالتونــو
پــه رڼــا کــې ورکــول کېــږي .دغــه راز د هغــو اطالعاتــو پــه اړه د محرميــت ادعــا چــې لــه مخکــې
خلــک ورتــه السرســی لــري او يــا لــه نــورو ســرچينو پــه اســانۍ ترالســه کېــداى شــي ،کومــې
موخــې تــه نــه رســېږي.
د امريــکا متحــده ایالتونــو حکومــت تاييــد کــړې وه ،لــږ تــر لــږه  ٢٢ايمېلونــه چــې د هېلــري
کلنټــن د کــور د يــوه شــخصي کمپيوټــر لــه ســرور نــه لېــږل شــوي؛ ډېــر جــدي محــرم اطالعــات
پــه کــې وو .دغــه ايمېلونــه هغــه وخــت لېــږل شــوي چــې مېرمــن کلېنټــن د امريــکا د بهرنيــو چــارو
وزيــره وه .د امريــکا د بهرنيــو چــارو وزارت ويانــد ويلــي وه :دغــه  ٢٢ســندونه چــې  ٣٧مخــه
کېــږي؛ حســاس وو چــې دوى بــه يــې پــه عامــه بڼــه افشــا نــه کــړي ١٨ ،نــور پيغامونــه چــې د
مېرمــن کلنټــن او ولسمشــر بــارک اوبامــا تــر منــځ شــخصي خبــرې اتــرې بلــل شــوې ،هــم نــه افشــا
کېــږي ،کــه څــه هــم پــه هغــو کــې محــرم يــا پــټ اطالعــات نشــته.
د اســټراليا مطبوعاتــي شــورا د اصولنامــې درېيــم اصــل د خصوصــي حريــم پــه اړه داســې وايــي:
«د چاپــي رســنيو لوســتونکي حــق لــري داســې خبرونــه او تبصــرې ولولــي چــې پــه صداقــت او
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انصــاف برابــر شــوي وي او د خلکــو خصوصــي حريــم او فــردي حساســيتونو تــه پــه کــې درنــاوی
شــوی وي .پــه هــر صــورت ،د خصوصــي حريــم حــق بايــد د داســې اطالعاتــو د خپــراوي مانــع
ونــه ګرځــي چــې هغــه د عامــه ســندونو مربــوط وي يــا مهمــه عامــه ګټــه پــه کــې پرتــه وي».
د دغــه اصــل لــه مخــې رســنۍ مکلفيــت لــري چــې خلــک لــه هغــو موضوعګانــو چــې هغــوی تــه
اهميــت لــري او ورســره لېوالتيــا لــري ،خبــر کــړي ،پــه دغــو معيارونــو کــې «عامــه ګټــې» داســې
تعريفېــږي چــې ټــول خلــک لــه يــوې موضــوع اغېزمــن کېــدای شــي؛ ځکــه نــو هغــوی بــه پــه دې
اړه چــې څــه روان دي يــا هغــوی او نــورو تــه څــه پېښــېږي ،لېوالتيــا او اندېښــنه ښــيي.
د خبــر جوړولــو او اطالعاتــو راټولولــو پــه وخــت کــې ژورنالېســتان بايــد هڅــه وکــړي داســې
اطالعــات راټــول او برابــر کــړي چــې د خلکــو لپــاره مهــم او د هغــوی د خوښــې وړ وي .د دغــه
کار ســرته رســولو لپــاره بایــد ژورنالېســتان د خلکــو خصوصــي حريــم او ازادي نقــض نــه کــړي او
بايــد د هغــو کســانو ټولنيــز شــخصيت تــه چــې د خبــر لپــاره د اطالعاتــو راټولولــو پــه وخــت کــې
ورســره مــخ کېــږي ،درنــاوی ولــري .کلــه چــې دقیقــي ټولنيــزې څېړنــې د عامــه ګټــو پــه ګټــه وي،
ټولنيــز شــخصيتونه لزومـ ًا د خپــل خصوصــي حريــم لــه حــق څخــه تېرېــږي ،خــو لــه دې ســره-
ســره هغــوی د خپــل خصوصــي حريــم ټــول حــق لــه الســه نــه ورکــوي ،د هغــوی خصوصــي
حريــم تــه ور دننــه کېــدل بايــد حتم ـ ًا د یــادو اشــخاصو لــه ټولنيــزو فعاليتونــو او کارونــو ســره
اړيکــه ولــري.
د ژورنالېســت لــه خــوا راټولېدونکــي شــخصي اطالعــات بايــد يواځــې د هغــې موخــې لپــاره وي
چــې پــه تــړاو يــې راټولېــږي؛ يــو څــوک چــې شــخصي اطالعــات ورکــوي ،بايــد بــاور ولــري چــې
دغــه اطالعــات د هماغــې ټــاکل شــوې موخــې لپــاره کارول کېــږي.
ځينــي شــخصي اطالعــات ،لکــه پتــه او نــور داســې جزئيــات کــوالی شــي خلــک د دې جوګــه کــړي
چــې د یــوه چــا شــخصي يــا د هغــه دکورنــۍ حريــم تــه دننــه شــي او ورتــه امنيتــيګــواښ پېــښکــړي،
لــه دې املــه رســنۍ بايــد د شــخص پــه اړه چــې پــه راپــورکــې يــې ذکــر کېــږي ،يواځــې تــر هغــه بريده
شــخصي اطالعــات ذکــر کــړي چــې د نومــوړي د پېژندنــې لپــاره کافــي وي ،څــو یــې پــر وړانــدې د
ګواښــونو مخــه نیــول شــوې وي .يــوه رســنۍ بايــد ډاډ ترالســه کــړي ،هغــه شــخصي اطالعــات چــې
را ټولــوي يــې ،دقيــق ،کــره او نــوي دي .دغــه راز بايــد ډاډمنــه شــي چــې ترالســه کــړي شــخصي
اطالعــات لــه نــاوړېګټــې اخيســتنې ،ورککېــدو يــا لــه اجــازې پرتــه له السرســي څخه خونــدي دي.
ټــول هغــه اشــخاص چــې رســنيو تــه اطالعــات ورکــوي ،د خپــل هويــت پټولــو حــق لــري ،د پټــو
ســرچينو هويــت بايــد افشــاء نــه شــي او چېــرې چــې قانونــي او د تعميــل وړ وي ،رســنۍ بايد ځــان ډاډه
کړي،کــوم اطالعــات چــې رســنۍ يــې د دغــې ســرچينې پــه اړه لــري ،د هغــه هويــت نــه پــه ډاګــهکوي.
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د اســتراليا مطبوعاتــي شــورا د اصولنامــې د اووم اصــل پــر اســاس ،رســنۍ بايــد د یــوه شــخص يــا
ډلــې د نــژاد ،مذهــب ،قــوم ،رنــګ ،اصلــي اســتوګنې ،جنســيت ،جنســي تمايالتــو ،مدنــي حالــت،
معيوبيــت ،ناروغــي او عمــر پــه اړه بېځايــه ټينــګار ونــه کــړي ،خــو کــه چېــرې پــه دې اړه د راپورونو
يــا نظرونــو خپــرول ضــروري وي او عامــه ګټــې پــه کــې نغښــتې وي ،بیــا دغــه کار کــوالی شــي.
عــام خلــک چــې د خبــر پــه ســاحه کــې موجــود وي ،بايــد اســتثمار نــه شــي ،يــو قربانــي شــخص
هــر وخــت چــې وغــواړي کــوالی شــي مرکــه ختمــه کــړي .علنــي محکمــې د عامــه ريکارډونــو
پــه ډلــه کــې حســابېږي او ژورنالېســتان کــوالی شــي چــې لــه هغــو څخــه راپــور ورکــړي ،مګــر دا
چــې قانــون يــا محکمــه بلــه پرېکــړه وکــړي .دا ډول راپورونــه بايــد ناپېيلــي او متــوازن وي ،پــه
دې ډول راپورونــو کــې بايــد د تورنــو يــا مجرمينــو د خپلوانــو او ملګــرو نومونــه وانــه خيســتل
شــي ،مګــر دا چــې د هغــوی د نومونــو څرګنــدول د جنايــي يــا قضايــي راپــور د صحــت ،دقــت
او تــوازن لپــاره اړيــن وي.
پــه انګريــزي حقوقــي سیســتم کــې د خصوصــي حريــم پــه اړه کــوم ځانګــړی قانــون نشــته ،خــو د
برېتانیــا اړونــد النــدې قوانيــن د خصوصــي حريــم لــه ځانګــړو برخــو څخــه مالتــړ کــوي:

 -۱د مصرفي کريډېت قانون ۱۹۷۴ ،د ۱۶۰ - ۱۵۸برخې.
 -۲د سرغړوونکو د احيا قانون۱۹۷۴ ،
 -۳د اطالعاتو د ساتنې قانون۱۹۸۴ ،
 -۴د مخابراتو قانون۴۳ -۱۹۸۴ ،مه برخه
 -۵د مخابراتو د مخنيوي قانون۱۹۸۵ ،
 -۶د پوليسو قانون -۱۹۹۷ ،درېیمه برخه
 -۷د خپرولو قانون ۱۹۹۶ ،شپږمه برخه
 -۸له ځور او ربړونې څخه د ساتنې قانون۱۹۹۷ ،
خصوصــي حريــم د امريــکا متحــده ايالتونــو د اساســي قانــون لــه مخــې روښــانه حــق نــه دی،
خــو پــه څلورمــه اصــاح کــې يــې داســي ضمانــت کــړی« :د خلکــو کورونــه ،ســندونه او اثــار لــه
نامناســبو څېړنــو او پلټنــو څخــه خونــدي دي».
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واريــن او برانډيــز د ۲۱مــې پېــړۍ د لومړيــو کلونــو دوه هغــه امريکايــي قاضيــان دي چــې پــه
متحــدو ايالتونــو کــې د خصوصــي حريــم د بحــث پيلوونکــي شــمېرل کېــږي .دوی پــه خپلــه ګــډه
رســاله کــې ليکلــي« :د ژونــد پېچلتيــا لــه پــر مــخ تلونکــي عصريتــوب ســره ،لــه نــړۍ څخــه يــو
څــه د شــا تــګ د اړتيــا غوښــتنه کــوي ،ځکــه چــې انســان د کلتــور تــر تصفيــه کېدونکــي اغېــز
النــدې تبليغاتــو تــه ډېــر حســاس شــوی ،يوازېتــوب او خصوصــي حريــم خــورا مهــم شــوی دی.
مــډرن تشــبث او اختــراع د هغــه پــر خصوصــي اهميــت يرغــل کــړی ،لــه دماغــي درد او فشــار
ســره يــې مــخ کــړی چــې دا د جســماني ټــپ تــر ګــوزار خــورا غــټ دی».
د دوی د رســالې لــه چــاپ څخــه  ۱۵کالــه وروســته ،د جورجيــا د ســترې محکمــې لــه يــوې
پرېکــړې وروســته د متحــدو ايالتونــو ټولــو ايالتونــو د خصوصــي حريــم حــق پــه خپلــو قوانينــو
کــې شــامل کــړ.

د شخصي اطالعاتو ساتنې اهمیت
د هویــت غــا دې تــه وايــي چــې کلــه یــو څــوک وغــواړي د یــو چــا پــه اړه یــا د یــو چــا د ژونــد پــه
اړه د هغــه شــخصي اطالعــات ترالســه کــړي او ګټــه تــرې پورتــه کــړي .د اطالعاتــي وســایلو غــا
نــن ســبا ډېــره دود شــوې ده؛ هغــه ځکــه چــې ډېــری وســایل ګرځنــده دي؛ شــخصي موبایلونــه
چــې اوس یــې د حافظــې سیســتم ورځ تــر بلــې غنــي کېــږي ،د غلــو د خوښــې وړ او غــا لپــاره
مســاعده وســله کېــدای شــي.
حکومتونــه ،پوځونــه ،ســهامي شــرکتونه ،مالــي ادارې ،روغتونونــه ،شــخصي ســوداګرۍ او نــور د
خپلــو کار کوونکــو ،پېرېدونکــو ،تولیــد ،څېړنــو او مالــي حالتونــو پــه اړه پــټ اطالعــات ســاتي .د
بــاوري اطالعاتــو پــټ ســاتل یــوه ســوداګریزه غوښــتنه ده او پــه ډېــرو مــواردو کــې دا یــوه اخالقي
او قانونــي غوښــتنه هــم ده .اوس مهــال د ســازمانونو تــر ټولــو مهمــه غوښــتنه دا ده چــې بایــد د
بــاوري اطالعاتــو پــر خونــدي ســاتلو پانګــه اچونــه وشــي.
د وګــړو لپــاره ،د خصوصــي اطالعاتــو خونــدي ســاتل ډېــر مهــم دي او دا پــه بېالبېلــو ټولنــو
او فرهنګونــو کــې توپیــر لــري .د اطالعاتــي امنیــت ســاحې پــه اوس وخــت کــې ډېــر پرمختــګ
او وده کــړې ده .د ډېــری هېوادونــو پــه قوانينــو کــې د اتباعــو شــخصي او محرمــو اطالعاتــو د
امنيــت او حرمــت پــه هکلــه بېالبېــل قوانيــن رامنځتــه شــوي دي؛ د دغــو قوانينــو او اصولــو موخــه
د اطالعاتــو انســجام ،خونديتــوب ،د هغــو لــه پــه ډاګــه کېــدو يــا هــم د هېوادونــو يــا اشــخاصو
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لــه پــه الس کــې لوېــدو څخــه مخنيــوی دی؛ د بېلګــې پــه توګــه د شــخصي اطالعاتــو لپــاره د
المــان ځانګــړي قوانيــن د دغــه هېــواد اســتخباراتي ادارو تــه اجــازه نــه ورکــوي چــې شــخصي
کمپيوټرونــو تــه السرســی پیــدا کــړي.
پــه دې ډول پــه پرمختللــو هېوادونــو کــې ځينــي نــور قوانيــن او قواعــد نافــذ دي چــې موخــه يــې د
اتباعــو د خصوصــي اطالعاتــو خونــدي ســاتل دي .پــه المــان کــې د دې موخــې لپــاره د بېلګــي پــه
توګــه يــوه ځانګــړې فډرالــي اداره کار کــوي ،څــو د خصوصــي اطالعاتــو ســاتنه يقينــي کــړي .پــه
غيــر قانونــي ډول د شــخصي اطالعاتــو خپروونکــي تــر عدلــي او قضايــي تعقیــب النــدې راتــای
شــي؛ د بېلګــې پــه ډول پــه امريــکا کــې يــې هغــو ویډیــو ثبتوونکــو او خپروونکــو تــه تاریخــي
ســزا ورکــړه چــې د بربنــډې مېرمنــې ویډيــو يــې اخيســتې وه .پــه دغــه هېــواد کــې د یــوه هوټــل
کارکوونکــو تــه چــې پــه پټــه يــې پــه بربنــډ حالــت کــې لــه یــوې ښــځې ویډیــو ثبــت او بیــا یــې د
انټرنېــټ لــه الرې خپــره کــړې وه ،د  ۱۳۹۴لمريــز کال پــه کــب مياشــت کــې تاریخــي جــزا واورول
شــوه او دا د محکمــې لــه خــوا پــر شــخصي ژونــد د بریــد پــه برخــه کــې بــې جــوړې ســزا وه.
دغــه پېښــه د متحــدو ایالتونــو پــه ناشــویلي ښــار کــې رامنځتــه شــوې وه ،د ټلوېزیــون یوه مشــهوره
خبریالــه ایریــن اندریــو د فوټبــال ســیالۍ ننــدارې لپــاره دغــه ښــار تــه تللــې وه ،د هغــه هوټــل
کارکوونکــو چــې دا پــه کــې اوســېده ،د دروازې د قلفــک لــه ســوري نــه د هغــې بربنــډه ویډیــو
اخیســتې وه .دغــه ویډیــو پــه داســې حــال کــې ثبــت شــوې وه چــې خبریالــه بربنــډه او لــه چــا ســره
پــه ټیلېفــون کــې د خبــرو پــه حــال کــې وه .یــادې خبریالــې د دې ویډیــو لــه لیــدو وروســته د هوټــل
پــر خــاف پــه محکمــه کــې دعــوا وکــړه .وروســته د هوټــل کارکوونکــو د څېړنــو پــر مهــال ویلــي
وو چــې دغــه کار تــه د امریــکا یــوه نامتــو ســوداګر مایــکل ډیویــډ باریــت هڅولــي وو .امریکايــي
ســوداګر لومــړی د یــادې ویډیــو د پلورلــو هڅــه کــړې وه خــو بریالــی شــوی نــه و ،خــو وروســته
يــې د انټرنېــټ لــه الرې خپــره کــړې وه .د محکمــې پــاوي پــه دې قضیــه کــې یــاد ســوداګر  ۵۱او
د هوټــل مالــک  ۴۹ســلنه پــړه بللــي وو .د دعــوې لــه دوه کالــه پــوره کېــدو وروســته محکمــې یــاد
هوټــل او کارکوونکــي یــې خبریالــې اندریــو تــه پــر  ۵۵میلیونــه ډالــرو تــاوان ورکولــو او ســوداګر
یــې پــر دوه نيــم کالــه بنــد محکــوم کــړل.
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پــه ټوليــزه توګــه د يــوه هېــواد پــه کچــه دغــه ډېــر مهــم وي چــې د اتباعو شــخصي او لــه پېژندګلوۍ
ســره تړلــي اطالعــات خونــدي وي او کلکــه ســاتنه يــې وشــي .کــه دغــه اطالعــات خونــدي ونــه
ســاتل شــي او د يــوه بــل هېــواد اســتخبارات یــې ترالســه کــړي ،ور څخــه پېښــېدونکی زیــان یــې
بیــا نــه جبرانېدوکــی وي.
افغانســتان چــې لــه درېيــو لســيزو راهيســې پــه کــې جګــړه روانــه ده او اوس دا جګــړه داســې
یــوه پــړاو تــه داخلــه شــوې چــې تــر ډېــره پــه کــې نــوې ټکنالوجــي کارېــږي؛ د بېلګــې پــه ډول،
پــه دغــه هېــواد کــې پــه جګــړه کــې ښــکېلو بهرنيــو ځواکونــو د ســلګونو زرو عامــو افغانانــو د
ســترګو عکســونه او نــور بايوميتريکــي اطالعــات اخيســتي چــې پــر مــټ يــې هــر وخــت او هــر
چېــرې چــې وغــواړي د دغــو افغانانــو هويــت او نــور اطالعــات پــه څــو ثانيــو کــې کتــای شــي.
دا چــې دغــه اطالعــات چېــرې ثبتېــږي او تــر کــوم وخــت پــورې بــه ثبــت وي ،څرنګــه کار ور
څخــه اخيســتل کېــږي ،پــر وړانــدې یــې افغانــان هېــڅ هــم نــه شــي کــوالی؛ ځکــه چــې دوی د
افغانســتان قوانینــو پــر وړانــدې مکلفیــت نــه لــري.
د دې امــکان هــم نــه شــي ردېــدالی چــې دغــه اطالعــات د بهرنيــو عســکرو تــر منــځ د يــوه کــس پــر
مــټ نــورو هېوادونــو تــه پــه پټــه پــه واک کــې ورکــړل شــي؛ د ويکــي ليکــس رســوايي يــې ښــه بېلګــه
ده؛ ويکــي ليکــس د امريــکا پــه لســګونو زره محــرم ســندونه د انټرنېــټ پــر مــخ راښــکاره کــړل او پــه
دې توګــه يــې ثابتــه کــړه چــې د کمپيوټــري اطالعاتــو د خونــدي ســاتلو ســل ســلنه ضمانت نشــته.
ســويس د نــړۍ پــه هغــو هېوادونــو کــې شــمېرل کېــږي چــې د ځانګــړو قوانينــو د لرلــو لــه کبلــه
یــې پــه بانکونــو کــې د نــړۍ تــر ټولــو زياتــه ســرمايه زېرمــه ده .لــه بېالبېلــو هېوادونــو څخــه
زورواکان ،شــرکتونه ،تجــاران ،قاچــاق وړونکــي ،اختــاس کوونکــي او لــه ماليــې څخــه پيســې
پټوونکــي د یــاد هېــواد پــه بانکونــو کــې خپلــې پيســې زېرمــه کــوي .هغــه لــه دې کبلــه چــې د دغــه
هېــواد بانکونــه د حســاب لرونکــو پــه هکلــه اطالعــات پــه خــورا ډېــر مهــارت او ژمنتيــا ســره
پــټ ســاتي .کــه څــه هــم چــې دغــه بانکونــه د نــړۍ تــر ټولــوډېــره ســرمايه ،د خپــل دولــت مالتــړ،
اوږده کاري تجربــه او هــر ډول تخنيــک تــه السرســی لــري ،خــو بيــا هــم پــه تېــرو وختونــو کــې
ور څخــه پــه زرګونــو محــرم بانکــي اطالعــات غــا شــوي دي؛ د بېلګــي پــه توګــه ،څــو ځلــې د
المــان ايالتــي مالــي چارواکــو لــه نامعلومــو کســانو (د اټکلونــو لــه مخــې د ســويس د بانکونــو
کارکوونکــي) داســې ســي ډي ګانــې ترالســه کــړې چــې پــه کــې د لســګونو زرو هغــو المانــي
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وګــړو نومونــه او د بانکــي حســابونو اطالعــات ثبــت وو چــې د ماليــو لــه وېــرې يــې خپلــې
پيســې د ســويس پــه بانکونــو کــې ســاتلې وې .نــو چــې د ســويس هېــواد پــر خپــل ټــول اقتصــادي
او مســلکي تــوان ســربېره هــم مهــم اطالعــات پــه ســم ډول نــه شــي خونــدي کــوالی ،دغــه راز
د امریــکا متحــد ايالتونــه لــه ويکــي ليکــس څخــه خپــل ســندونه نــه شــي ســاتالی ،افغانســتان
چــې ډېــر ضعیــف اقتصــاد او کــم مســلکي تــوان لــري ،څرنګــه بــه وکــوالی شــي د خپلــو اتباعــو
اطالعــات خونــدي کــړي.

لــه بلــې خــوا د افغانســتان پــه دولتــي ادارو کــې د کمپيوټرونــو کارونــې پــه ډېرېــدو ســره د محرمــو
اطالعاتــو پــر وړانــدې امنيتــي ګواښــونه هــم زيــات شــوي دي .ښــکاره ده چــې پــه اوســني پېــر
کــې لــه کمپيوټــر څخــه پــه چــارو کــې اســتفاده ډېــره لويــه اړتيــا ده او پرتــه لــه دغــې ټکنالوجــۍ
د دولتــي ادارو د چــارو ترســره کــول ســتونزمن کار دی خــو کــه چېــرې لــه دې اســانتيا ګټــه
پورتــه کېــږي ،بايــد د اطالعاتــو خونــدي ســاتلو لپــاره وړتيــا او ژمنتيــا موجــوده وي .ښــايي
پــه افغانســتان کــې د دولتــي کمپيوټرونــو د سيســتم جوړوونکــي خصوصــي شــرکتونه او افغــان
چارواکــي يــاد ټــول ګواښــونه بــې بنســټه وبولــي او د دې موضــوع څېــړل پــر (ناحقــه او بــې
بنيــاده وېــره اچونــه) تعبيــر کــړي .دوی ښــايي ادعــا وکــړي چــې هــر څــه خونــدي او لــه نړيــوال
معيــار ســره برابــر دي خــو کــه حقيقــت مطــرح وي نــو د اوســني افغــان دولتــي ادارو او چارواکــو
مســلکي او اخالقــي حالــت وېروونکــی دی.
کــه دا فــرض شــي چــې د افغانســتان ادارې ،چارواکــي او ښــکېل خصوصــي شــرکتونه وړ،
مســلکي او پــاک دي ،خــو پــه دغــه ډګــر کــې د افغانســتان د تجربــې نــه شــتون پــر حقيقــت
ســترګې نــه شــي پټېــدالی .پــه تېــره بيــا د افغانســتان د کمپيوټــري تذکــرو پــروژه د يــادو ټولــو
داليلــو پــر اســاس يــو ډېــر مهــم او لــه ګواښــونو ســره تړلــی پروګــرام دی؛ پــه کار ده د برېښــنايي
تذکــرو د پــروژې تــر څنــګ پــه ټولــو دولتــي ادارو کــې پــه لويــه کچــه د اطالعاتــو لــه راغونډولــو
مخکــې د هغــو د امنيــت او خونديتــوب پــه اړه ټولــې اندېښــنې او ګواښــونه پــه پــام کــې ونيــول
شــي ،ځانګــړي قوانيــن او تــګالره جــوړ او تطبيــق يــې يقينــي شــي.
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د شخصي اطالعاتو ساتنې تدبيرونه

دا چــې پــر انټرنېــټ د ســلګونو زرو افغانانــو عکســونه ،د هغــوی نــږدې بشــپړ ژوندليکونــه،
ټيلېفونــي شــمېرې ،برېښــناليکونه ،د اوســېدو ځــای ،د زده کــړې او کار ځايونــه ،د ملګــرو
نومونــه ،د ملګــرو انځورونــه او د ملګــرو د اوســېدو ځايونــه هــر څــوک پــر فېســبوک ليــدالی شــي
او لــه دې الرې د ډېــری افغانانــو پــه اړه د هغــوی د څېــرو ،خپلوانــو ،ملګــرو ،ځــای ،کار او فکــر
پــه اړه معلومــات ترالســه کېــدای شــي.
ســتونزه د شــخصي اطالعاتــو پــه خونــدي کولــو کــې بــې پروايــي او لــه هغــې ســره د تړلــو
زیانونــو ده؛ ډېــری تنکــي ځوانــان او يــو شــمېر مشــران پــر دې نــه پوهېــږي چــې انټرنېــټ تــه
داخــل شــوي اطالعــات هغــه کــه انځــور ،ويډيــو او يــا هــم بــل څــه وي ،بیــا نــه شــي خونــدي
کېــدای .فېســبوک د دې تــوان لــري چــې د کاروونکــو پــه اړه ټــول محــرم اطالعــات پــه اســانۍ
ســره خپــاره کــړي ،حتــى کــه چېــرې خپلــه شــخص پــه فېســبوک کــې لــه خپلــې پاڼــې وتلــی هــم
وي؛ د بېلګــې پــه ډول پــه موبايــل کــې د ګېــم کولــو پــر مهــال ستاســې اطالعــات پــه فېســبوک کــې
نشــرېږي؛ ځکــه چــې هــر ګېــم فېســبوک پاڼــې او ګروپونــه لــري .د دې ښــه بېلګــه د کنــډي کــرش
ســاګا ( )Candy Crush Sagaپــه څېــر ګېمونــو د بلنــې لېږلــو پــر مهــال پــه غيــر مســتقيم ډول
لــه نــورو ســره د اطالعاتــو شــريکول دي .بلــه مهمــه خبــره دا ده چــې یــو څــوک د خپلــو شــخصي
اطالعاتــو د ســاتنې تــر څنــګ د دې مســووليت هــم لــري چــې د بــل چــا شــخصي اطالعــات د
هغــو لــه اجــازې پرتــه پــر انټرنېــټ خپــاره نــه کــړي ،خــو لــه بــده مرغــه ډېــري کســان لکــه څرنګــه

چــې لــه خپلــو شــخصي اطالعاتــو ســره بــې پروايــي کــوي او ورتــه مهــم نــه دي ،د نــورو لــه
شــخصي اطالعاتــو ســره هــم کــټ مــټ چلنــد کــوي؛ د بېلګــي پــه توګــه کــه خپــل انځــور پــر
فېســبوک او يــا هــم پــر بلــه انټرنېــټ پاڼــه خپــور شــي ،دا شــخصي موضــوع ده ،خــو کــه د بــل
کــس داســې يــو انځــور چــې ورســره نــور ملګــري او يــا کســان هــم پــه کــې معلومېــږي ،نــو خپــرول
بــه یــې پرتــه د هغــو لــه اجــازې غیــر اخالقــي کار وي.
خبــره هغــه وخــت ال زياتــه کړکېچنــه کېــږي چــې کلــه د مېرمنــو موضــوع مطــرح شــي؛ يوټيــوب،
فېســبوک او ځينــې نــورې وېبپاڼــي د داســې افغــان مېرمنــو او نجونــو لــه انځورونــو ډکــې دي
چــې ښــايي پــر انټرنېــټ د خپلــو دغــو عکســونو د شــتون پــه هکلــه حتــی خبــرې هــم نــه وي .پــه
انټرنېــټ کــې د داســې افغــان پېغلــو او ښــځو انځورونــه خپــاره شــوي چــې هغــه ښــايي لــه ډېــرو
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لــرو او وروســته پاتــې ســیمو ســره تــړاو ولــري ،کــه چېــرې دغــه مېرمنــې او یــا یــې هــم کورنــۍ لــه
دې خبــرې شــي چــی عکســونه یــې ټولــه نــړۍ ګــوري ،ډېــرې ســتونزې بــه ورســره راپورتــه شــي.
د شخصي اطالعاتو ساتنې لپاره الندې ټکي بايد په پام کې ونيول شي:
 -۱انځور اخیستونکي موبایلونه

کلــه چــې پــر يــوه موبايــل تصویــر واخيســتل شــي او بيــا بېرتــه تــرې ډيلېــټ يــا پــاک کــړل شــي ،نــو
هغــه بيــا هــم هلتــه موجــود وي ،پــه داســې حــالکــې چې موبايــل اســتعمالوونکی يــې نه وینــي ،خو د
ځانګــړو پروګرامونــو پــه مرســتهکېــدای شــي د موبايــل لــه چيــپ او الــې څخه پــاک شــوي اطالعات
بېرتــه را ژونــدي شــي او لــه دې املــه د افغانانــو پــه ســلګونه زره شــخصي انځورونــه او نــور اطالعــات
پــر انټرنېــټ او بــازار کــې خپــاره شــوي؛ ځکــه پــه دې اړه پوهــاوی نــه لــري او بــې پروايــيکــوي یا هم
د دغــو وســیلو د غــا کېــدو یــا ورککېــدو لــه الرې ډېــر اطالعــات تــر نــورو رســېږي.
ښــه بــه دا وي چــې لــه نــوې ټکنالوجــۍ هغــهکــه موبایــل،کمپيوټــر او یــا هــم بله هره وســیله وي ،په ســمه
توګــه او پــه احتیــاطکار واخیســتل شــي ،څــو لــږ تــر لږ مهم شــخصي اطالعــات خوندي پاتــې وي.
 -۲کمپيوټرونه ،هارډ ډسکونه او يو اېس فلشونه

کمپيوټرونــه ،هــارډ ډســکونه او يــا فلشــونه (يــو اېــس بــي) د شــخصي اطالعاتــو پــه خپرېــدو
کــې تــر موبایلونــو ډېــر حســاس دي؛ ډېــری افغانــان خپــل زاړه کمپیوټرونــه پــه بــازار کــې پلــوري
او یــا هــم دویــم الس کمپیوټرونــه پېــري ،لــه دې الرې هــم ډېــری شــخصي اطالعــات تــر نــورو
رســېږي او خپرېــږي .لکــه څنګــه چــې لــه موبايلونــو ســره احتيــاط پــه کار دی ،دا رنګــه لــه
کمپيوټــر او د ثبــت د نــورو الــو لــه کارونــې ســره هــم بایــد بشــپړ احتیــاط وشــي.
 -۳د ودونو او نورو مراسمو له الرې شخصي اطالعاتو ته پېښ ګواښ

کــه څــه هــم پــه افغانســتان کــې د ودونــو او نــورو ښــادیو پــه بلنلیکونــو کــې دې تــه اشــاره شــوې
وي چــې د کامــرو او موبایلونــو لــه ور وړو دې ډډه وشــي ،خــو بیــا هــم تضمیــن نــه شــي کېــدای
چــې پــه دغــه کار ســره بــه د ګــډون کوونکــو شــخصي اطالعــات خونــدي پاتــې شــي؛ ځکــه چــې
د فلــم اخیســتو بېالبېــل یونیټونــه چــې د پیســو پــه بــدل کــې د مراســمو جریــان ویډیــو کــوي ،ســل
پــه ســلو کــې ډاډمــن نــه دي چــې ګواکــې شــخصي اطالعــات بــه خونــدي وســاتي ،بــل دا چــې
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پــه اوس وخــت کــې هــر ځــوان او پېغلــه ځیــرک پرمختللــي ټیلېفونونــه لــري ،پــه پټــه او ښــکاره
انځورونــه اخلــي ،همــدا المــل دی چــې د افغانســتان او پاکســتان د ويډيــو فلمونــو دوکانونــه د
افغانانــو پــر شــخصي او محرمــو فلمونــو ډک دي .لــه دې املــه اړینــه ده چــې خلــک د خپــل ژونــد
پــه ټولــو چــارو کــې د شــخصي اطالعاتــو خونديتــوب تــه پاملرنــه وکــړي.
 -۴انټرنېټ ،اعالنونه او جاسوسې ادارې

انټرنېــټ مارکيټينــګ هغــه څــه تــه ويــل کېــږي چــې لــه مخــې يــې انټرنېــټ کتونکــو تــه د بېالبېلــو
مصنوعاتــو اعالنونــه پــر وېبپاڼــو ښــودل او يــا هــم د برېښــناليک پــه مرســته لېــږدول کېــږي.
پــه نړيوالــه توګــه لــوی لــوی شــرکتونه شــته چــې پــه قانونــي او غيــر قانونــي توګــه د انټرنېــټ
کاروونکــو شــخصي اطالعــات پــه بيــه پېــري او پلــوري .هــر هغــه برېښــناليک چــې کار تــرې
اخيســتل کېــږي ،د انټرنېــټ مارکيټينــګ لــه مخــې پــه پيســو ارزي .دغــه ډول اطالعــات هغــه
وخــت ال ډېــر ارزښــت مومــي کلــه چــې د برېښــناليک تــر څنــګ د انټرنېــټ کاروونکــي نــور
شــخصي اطالعــات هــم ورســره ملــه وي؛ لکــه هېــواد ،جنــس ،عمــر  ...ځکــه هــر څومــره چــې
دغــه اطالعــات ډېــر وي ،اعــان هغومــره بریالــی اړونــد شــخص تــه رســېدای شــي.
اوس داســې شــرکتونه جــوړ شــوي چــې د افغانانــو د راټولــو شــوو برېښــناليکونو ســوداګري پــه
ناســمه توګــه کــوي .دغــه شــرکتونه د ځینــو نــورو تجارتــي شــرکتونو تــر څنګ پــر اســتخباراتي ادارو
هــم د افغانانــو شــخصي اطالعــات پلــوري .يــو شــمېر کارپوهــان پــه دې انــد دي چــې د نــړۍ هېــڅ
کمپيوټــر او برېښــناليک لــه اســتخباراتی ادارو خونــدي نــه دي .ډېــری افغانــان پــر دې نــه دي خبــر،
هــر هغــه څــوک چــې انټرنېــټ کاروي هغــه پــه انټرنېــټ کــې يــو ډول نښــي پرېــږدي ،د دغــو نښــو پــه
مرســته اســتخبارات او د انټرنېــټ اســانتيا برابروونکــي شــرکتونه ځــان تــه معلومــوالی شــي چې کله
او لــه کــوم ځــای څخــه انټرنېــټ تــه يــو څــوک ور داخــل شــوی دی ،نــو هــر هغه پيغــام ،برېښــناليک
او نــور اطالعــات چــې د انټرنېــټ پــه مرســته اســتول کېــږي ،هغــه هېڅکلــه هــم ســل پــه ســلو کــې
خونــدي کېــدای نــه شــي .کلــه چــې څــوک پــه خپــل شــخصي برېښــناليک کــې ليکونــه لولــي ،نــو کله
کلــه ورتــه د لیــک اړونــد اعالنونــه ښــودل کېــږي ،ډېــری وخــت دغــه اعالنونــه د يــوه داســې شــي
پــه اړه وي چــې د هغــه پــه يــوه يــا بــل برېښــناليک کــې يــې ذکــر شــوی وي؛ د بېلګــي پــه توګــه ،کــه
پــه برېښــناليک کــې مــو خپــل ملګــري تــه ليکلــي وي چــې د رومیانــو پېرلــو لپــاره بــازار تــه ځــئ ،نــو
کېــدای شــي چــې ستاســو ملګــري تــه داســې اعالنونــه وښــودل شــي چــې د روميانــو پــه هکلــه وي،
لکــه د روميانــو تخــم ،د روميانــو روب او داســې نــور.
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دا پــر دې داللــت کــوي چــې ان د خلکــو شــخصي برېښــناليکونه ال لوســتل کېــږي ،څــو هغــوی
تــه برابــر اعالنونــه ولېــږل شــي ،د دې لپــاره ځانګــړي کمپيوټــري پروګرامونــه پــه کار اچــول
کېــږي .لــه همــدې کبلــه پــه کار ده چــې هــر څــوک خپلــه د برېښــناليک پتــه ډېــره خونــدي وســاتي
او هــر چېــرې يــې پــر انټرنېــټ پاڼــو ونــه ليکــي ،کلــه چــې څــوک پــر يــو ځــای ډېــرو کســانو تــه
برېښــناليک لېــږي ،نــو بايــد د ايمېــل اکاونــټ لــه هغــه اپشــن څخــه کار واخلــي چــې لــه مخــې
يــې ايمېــل ترالســه کوونکــی د هغــو نــورو کســانو د برېښــناليک پتــې نــه وينــي .دغــې اســانۍ تــه
بــي ســي ســي ( )bccويــل کېــږي.
 -۵پر فېسبوک دې د ځینو معلوماتو له خپرولو ډډه وشي

فېســبوک پــه دې وروســتيو کــې ډېــر عــام شــوی او نــږدې هــر څــوک ورتــه السرســی لــري ،خــو
دې تــه بــه د ډېــرو لــږو خلکــو پــام وي چــې پــر دې پاڼــه کومــې خبــرې د خپرېــدو او کومــې نــه
دي؛ کــه چېــرې خپلــه فېســبوک يــا ټويټــر نــه کاروئ ،نــو ستاســو ملګــري يــا د کورنــۍ نــور غــړي
خــو بــه خامخــا د فېســبوک اکاونــټ لــري ،پــام مــو وي چــې کلــه هــم لــه کــوره د وتلــو او بېرتــه
راتلــو وخــت ،دقیــق ځــای یــا د څــه پېرلــو او د دې اړونــد انځورونــه خپــاره نــه کــړئ؛ ځکــه لــه
دې الرې ستاســو شــتمني او ځــای پــه نښــه کېــدای شــي او لــه ګــواښ ســره د مــخ کېــدو المــل مــو
کېــږي .ښــه دا ده چــې پــه موبایــل کــې مــو د موقعیــت معلومولــو اپشــن غيــر فعــال پرېــږدئ .دې
تــه هــم بایــد پــام وشــي چــې خپــل شــخصي راز یــا هــم داســې څــه چــې پــر زیــان مــو تمامېــږي،
خپــاره نــه شــي.
تــر ټولــو مهمــه دا چــې د خپلــو ماشــومانو عکســونه مــه خپــروئ؛ دغــه څــه د دې المــل کېــږي
چــې پــه ځینــو وختونــو کــې تښــتوونکي لــه دې اســتفاده وکــړي ،د هغــوی څېــرې ،ځــای او
موقعیــت معلــوم او پــه نښــه کــړي او د تښــتولو یــې اســانه چانــس پــه الس ورشــي.

34

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ ميېرد

35

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ مرولڅ

څلورم څپرکی

محرم اطالعات
اشد محرم اطالعات

د احصایــې د علــم لــه مخــې د یــوه هېــواد د احصایــې اخيســتنې ټــول پړاوونــه ،کوډونــه او
سیســتم بایــد اشــد محــرم وي ،دومــره محــرم چــې ان ځینــې داخلــي ادارې هــم لــه هغــو خبــرې
نــه وي .د کورنــي او بهرنــي امنيــت پــر ضــد د جرمونــو قانــون پــه لومــړۍ مــاده کــې هېوادونــو،
دولتــي ضــد ســازمانونو او يــا ډلــو تــه د دولتــي او نظامــي اســرار پــه اړه د اطالعاتــو ورکوونکــو
تــه د ملــي خاينینــو خطــاب شــوی او پــر دغــه جــرم مرتکــب پــر دوامــداره بنــد ،اعــدام او یــا د
شــتمنۍ د مصــادرې پــر ســزا محکومېــږي.
د کورنــي او بهرنــي امنيــت پــر ضــد د جرمونــو قانــون پــه ۱۳مــه مــاده کــې راغلــي ،هغــه شــخص
چــې د دولتــي رازونــو د ســاتنې مســوولیت ور ســپارل شــوی وي او د دنــدې د اجــرا پــه وخــت
کــې پرتــه لــه دې چــې قصــد ًا دغــه اســرار افشــا کــړي ،افشــا شــوي وي ،د منځنــي بنــد پــر ســزا
محکومېــږي ،خــو پــه هغــه صــورت کــې چــې دغــه عمــل پــه اقتصــادي ،سياســي او نظامــي ډګرونــو
کــې دولــت لــه نــاوړو عواقبــو ســره مــخ کــړي ،مرتکــب يــې د اوږده بنــد پــر ســزا محکومېــږي.
د دغــه قانــون د ۱۴مــې مــادې لــه مخــې ،هغــه شــخص چــې دولتــي اســرار لرونکــي ســندونه يــا
هغــه څیزونــه چــې د دولتــي اســرارو اړونــد دي او د دنــدې پــه توګــه ورســپارل شــوي وي ،د هغــو
د ســاتنې او څارنــې د مقرراتــو د نــه پــه پــام کــې نيولــو پــر اســاس ورک کــړي ،لــه احــوال ســره ســم
د منځنــي بنــد پــر ســزا محکومېــږي ،خــو کــه دغــه جــرم درانــه عواقــب رامنځتــه کــړي ،مرتکــب
د اوږده بنــد پــر ســزا محکومېــږي.
د  ۱۳۵۵لمريــز کال د جــزا قانــون د ۱۹۰يمــې مــادې لــه مخــې ،کــه شــخص پــه نــا مشــروع
وســيله د هېــواد لــه رازونــو څخــه پــر یــوه راز خبــر شــي ،پــه دې شــرط چــې کــوم بهرنــي دولــت تــه
يــا هغــو اشــخاصو تــه چــې د هغــه دولــت پــه ګټــه کار کــوي ،د تســليمولو يــا افشــاء کولــو قصــد
يــې نــه وي کــړی ،پــر منځنــي حبــس محکومېــږي.
دغــه راز د ۱۹۱يمــې مــادې لــه مخــې ،کــه يــو شــخص بهرنــي دولــت تــه يــا هغــه چــا تــه چــې
د هغــه دولــت پــر ګټــه کار کــوي ،خبرونــه ،اطالعــات ،ليکونــه ،ســندونه ،نقشــې ،رســمونه او
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نــور چــې پــه دولتــي دوايــرو ،دولتــي تصديــو او عــام المنفعــه موسســو پــورې اړونــد او د هېــواد
پــر سياســي يــا دفاعــي ښــېګنو پــورې اړونــد نــه وي ،بهرنيــو اشــخاصو تــه د قانــون او مقرراتــو لــه
حکومونــو ســره ســم د هغــو خپــرول او توزېــع منــع وي ،تســليم کــړي ،پــر منځنــي حبــس يــا نغــدي
جریمــه چــې لــه دوولــس زرو افغانيــو کمــې او تــر شــپېتو زرو افغانيــو ډېــرې نــه وي ،محکومېــږي.
د جــزا قانــون د ۱۹۴يمــې مــادې لــه مخــې ،کــه شــخص ســره لــه دې چــې د عمــل پــر جرمــي
خاصيــت علــم لــري ،پاڼــې يــا داســې ســندونه چــې د دولــت پــه امنيــت يــا نــورو ملــي ګټــو پــورې
مربــوط وي ،عمــد ًا تلــف ،پــټ ،اختــاس يــا تزويــر کــړي ،پــه دوامــداره حبــس محکومېــږي.
د یــاد قانــون د ۱۹۸يمــې مــادې لــه مخــې ،کــه شــخص د عســکري مرکزونــو يــا نــورو ممنوعــه
ځايونــو د عکســونو ،رســمونو يــا نقشــو اخيســتلو اقــدام وکــړي ،پــر لنــډ حبــس او پــه نغــدي
جریمــه چــې لــه پنځــوس زرو افغانيــو ډېــرې نــه وي او يــا لــه دغــو دواړو جزاګانــو پــر يــوې
محکومېــږي.
د جــزا قانــون لــه  ۹۷تــر ۱۰۲مــې مــادو پــه اصلــي جزاګانــو کــې څلــور ډولــه حبســونه راغلــي
چــې عبــارت دي لــه :لنــډ حبــس ،منځنــی حبــس ،اوږد حبــس او دوام لرونکــی حبــس.
د دوام لرونکــي حبــس مــوده لــه شپاړســو تــر شــلو کلونــو پــورې وي ،د اوږده حبــس مــوده لــه
پنځــو کلونــو کمــه او تــر پنځلســو کلونــو ډېــره نــه وي ،د متوســط حبــس مــوده لــه يــوه کالــه کمــه
او تــر پنځــو کلونــو ډېــره نــه وي او د لنــډ حبــس مــوده لــه  ۲۴ســاعتونو څخــه کمــه او تــر يــوه
کالــه ډېــره نــه وي.
د اشــد محــرم اطالعاتــو د پــټ ســاتلو لپــاره بایــد مهــم ګامونــه پورتــه شــي او کــه پــټ او محــرم
ونــه ســاتل شــي ،نــو لــوی زیانونــه رامنځتــه کــوي ،د دې ښــه بېلګــه د طالبانــو پــه اړه هغــه نــا
تاییــد شــوي راپورونــه وو چــې ګواګــې هغــوی د حکومتــي ادارو او پــوځ محرمــو اطالعاتــو تــه
السرســی موندلــی دی؛ د امنیتــي ځواکونــو ســرتېرو اندېښــنه ښــوده چــې طالبانــو د دوی د محرمــو
اطالعاتــو ډېټابیســونه ترالســه کــړي او پــه لویــو الرو یــې د دوی تــګ راتــګ لــه ګــواښ ســره مــخ
کــړی دی؛ د بېلګــې پــه ډول پــه هلمنــد والیــت کــې امنیتــي ســرتېرو رســنیو تــه ویلــي وو چــې د
دوی ځینــي ملګــري طالبانــو نیولــي ،د بایومیټریــک الــې پــه وســیله یــې هغــوی مشــخص کــړي
او تــر پــوره اطــاع وروســته یــې لــه ځــان ســره نامعلــوم لــور تــه بیولــي دي .ســرتېرو همدارنګــه
ویلــي وو چــې طالبانــو پــه جګــړو کــې د دوی بایومیټــرک سیســتم چــې د ســترګو ،ګوتــو او نــورې
نښــې پــه کــې ثبــت وي ،ترالســه کــړی او اوس کــوالی شــي ولســي وګــړي او ســرتېري تشــخیص
کــړي چــې پــه دې ســره د دوی ژونــد تــر پخــوا ال ډېــر لــه ګــواښ ســره مــخ شــوی دی.
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د افغانســتان د ملــي امنیــت شــورا ســاکار حنيــف اتمــر د (کابــل ټکســي) پــه نــوم د فېســبوک د
یــوې پاڼــې د چلوونکــو د پېژندنــې لپــاره بېړنــی مکتــوب د  ۱۳۹۴لمريــز کال د زمــري میاشــتې
پــه ۲۹مــه د دې لپــاره صــادر کــړی و چــې د دوی د کارکوونکــو نومونــه يــې خپــاره کــړي وو
او ګواکــې د هغــوی امنیــت تــه يــې ګــواښ متوجــه کــړی دی .د همدغــه مکتــوب لــه مخــې د
یــو شــمېر رســنیو لــه فعالینــو څخــه پوښــتنې ګروېږنــې هــم شــوې دي .پــه فېســبوک کــې د کابــل
ټکســي پــه نــوم پــه جــوړه شــوې پاڼــه کــې طنــز لیکونکــي د ټکســیوان پــه رول کــې خپــل طنــز د
ملــي امنیــت شــورا د ســاکار حنیــف اتمــر پــه اړه لیکلــی و.
پــه دغــه طنــز کــې راغلــي چــې د ملــي امنیــت شــورا ســاکار اووه ویشــت ســاکاران لــري چــې
پــه کــې د اتمــر ګــڼ شــمېر ســاکاران نــا کاره یــاد شــوي او د حنیــف اتمــر د ملــي ســرود د
ټيــم غــړي یــې بللــي وو ،کلــه چــې د ملــي امنیــت شــورا ســاکار دغــه طنــز وینــي ،نــو پــه بېــړه د
ملــي امنیــت ریاســت تــه مکتــوب لېــږي چــې د کابــل ټکســي د پاڼــې چلوونکــي پیــدا کــړي .پــه
مکتــوب کــې دغــه طنــز د بیــان د ازادۍ خــاف بلــل شــوی او طنــز لیکونکــی پــر دې تــورن شــوی
چــې د ملــي امنیــت شــورا چــې یــو محــرم دفتــر دی ،راز يــې پــه ډاګــه شــوی دی.
بلــه مهمــه بېلګــه يــې ،د محمداصــف ســرحدي پــه نــوم يــو کــس چــې ځــان يــې د کندهــار
چارواکــو تــه د غــور اوســېدونکى او د مشــرانو جرګــې د دفاعــي کمېســيون غــړى معرفــي کــړى
و ،د کندهــار لــه واليتــي ادارو څخــه محــرم اطالعــات د  ۱۳۹۰لمریــز کال پــه وروســتیو میاشــتو
کــې ترالســه کــړي وو ،لــه همــدې املــه مشــرانو جرګــې لــه دنــدې څخــه د کندهــار د والــي
توريالــي ويســا د ګوښــه کېــدو غوښــتنه وکــړه او ويــې ويــل چــې هغــه بــه د «ملــي خيانــت پــه تــور»
محکمــې تــه ور وپېژنــي .جرګــې دغــه پرېکــړه د  ۱۳۹۰لمریــز کال د کــب میاشــتې پــه ۲۱مــه نېټــه
وروســته لــه هغــه وکــړه چــې جرګــې يــې پــه اړه د اطالعاتــو ترالســه کولــو پــه موخــه د کندهــار
والــي دوه ځلــې جرګــې تــه ور وغوښــت ،خــو هغــه حاضــر نــه شــو.
دغــه راز ولســي جرګــې د  ۱۳۹۴کال د لــړم میاشــتې پــه ۳۰مــه نېټــه د افغانیــو د بــې ثباتــۍ پــه
تــړاو د مالیــې وزارت او د افغانســتان بانــک مســوولين خپلــې عمومــي غونــډې تــه اســتجواب
کــړي وو .د ولســي جرګــې غــړو د افغانیــو پــر وړانــدې د امریکایــي ډالــرو بــې ســاري لوړېــدل د
افغانســتان بانــک کمــزوری مدیریــت بللــی و او تــور يــې پــورې کــړی و چــې ګنــي د بانــک یــو
شــمېر مســوولين بــازار تــه د ډالــرو لــه عرضــې مخکــې محــرم اطالعــات خپــروي .يــا لکــه هغــه
راپــور چــې د امريــکا د دفــاع وزارت (پنټاګــون) مطبوعاتــي ســکرټر جــورج لېټــل ويلــي وو چــې
د ســمندري ځواکونــو يــوه پخوانــي غــړي د اســامه بــن الدن د وژنــې د عملياتــو پــه اړه یــو کتــاب
خپــور کــړى او ځينــي محــرم اطالعــات پــه کــې دي.
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لېټــل دا هــم ویلــي وو چــې د نــو ايــزي ډې ( )No Easy Dayپــه نــوم د خپــاره شــوي کتــاب يــوه
رســمي ارزونــه پــه پــام کــې ده؛ ځکــه داســې څــه يــې را برســېره کــړي چــې مــوږ يــې «حســاس او
پــټ» اطالعــات ګڼــو ،البتــه د دغــه کتــاب څېړنــې تــه ادامــه ورکــوي ،دی وايــي چــې دوی فکــر
کــوي دغــه کتــاب احتمــا ًال داســې اطالعــات لــري چــې محرمانــه او حســاس دي .ده زیاتــه کــړې
وه ،دغــه کتــاب بايــد تــر چــاپ مخکــې د رســمي کتنــې لپــاره پنټاګــون تــه ســپارل شــوى واى ،خــو
لېټــل نــه دي ويلــي چــې د کتــاب خپرېــدل کــوم ډول زيــان اړوالى شــي .د القاعــده شــبکې مشــر
اســامه بــن الدن د  ۲۰۱۱زېږديــز کال پــه مــې مياشــت کــې اســام ابــاد تــه نــږدې پــه ايبــټ ابــاد
پوځــي ښــارګوټي کــې د امريــکا د ســمندري ځواکونــو پــه يــوه بريــد کــې ووژل شــو.
بلــه ښــه بېلګــه يــې د امريــکا د متحــدو ايالتونــو د مرکــزي اطالعاتــو ســازمان (ســي ای اې) د
پخوانــي مشــر ډيويــډ پيټریــوس خپلــه پــړه منــل دي چــې (لــه دولتــي محرمــو ســندونو ســره يــې
بــې پروايــي کــړې وه) .دغــه مطلــب د دغــه هېــواد عدليــې وزارت ورکــړی و .د ســي ای اې دغــه
پخوانــي مشــر منلــې وه چــې د خپــل ژونــد ليــک پــه اړه يــې پــټ محــرم اطالعــات د نيويــارک ټايمز
ورځپاڼــۍ ژورنالېســتې پايــوال برودويــل تــه چــې پــه دغــه وخــت کــې يــې لــه هغــې ســره نــږدې
اړيکــې درلــوې ،ورکــول.
جنــرال پيټريــوس پــه  ۲۰۱۲کال کــې هغــه وخــت خپلــه دنــده خوشــې کــړه چــې د ده نــږدې اړيکې
لــه پايــوال برودويــل ســره د رســوايۍ تــر کچــې ورســېدې .پــه پيــل کــې پيټريــوس دغــه تورونــه
چــې ده پــټ او محــرم ســندونه د خپلــې معشــوقې پــه واک کــې ورکــول ،رد کــړي وو .ډيویــډ
پیټريــوس د متحــدو ايالتونــو يــو لــه مهمــو قوماندانانــو شــمېرل کېــږي ،نومــوړي پــه افغانســتان او
عــراق کــې دنــدې ترســره کــړې دي او پــه  ۲۰۱۱زېږديــز کال کــې د ســي ای اې ( )CIAمشــر و.
د کورنيــو چــارو وزارت د ســندونو د ســر کیڼــه برخــه کــې د بيضــوي شــکله څلــور حلقــو پــر ســر
د (روتيــن ،اولويــت ،عاجــل او درجــه محرميــت) کلمــې ليــکل شــوې وي.
د ملــي امنیــت عمومــي رياســت د ســندونو لپــاره د محرمیــت او عاجلوالــي دوه ډولــه درجــې
لــري؛ د محرميــت پــه درجــو کــې عــادي ،محرم او اشــد محــرم درجــې شــاملې دي او د عاجلوالي
پــه درجــو کــې عــادي ،عاجــل او ډېــر عاجــل درجــې شــاملي دي .د مکتوبونــو پــه پــای کــې النــدې
درې بنديزونــه راغلــي چــې د هغــو پــه ټیــک مــارک ســره د مکتــوب محرمیــت نــور هــم لوړېــږي،
تکثيــر ،چاپــول او نشــرول يــې جــواز نــه لــري ،د ســندونو رســنیز کېــدل یــې منــع دي او ســندونه
يــې محرميــت لــري.
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 -۱د ارګان په داخل کې درېیم لور ته د لېږد وړ نه دی.
 -۲له ارګان څخه بهر ته د لېږد وړ نه دی.
 -۳نورو لورو ته د تکثير او خپرېدو وړ نه دی.
پــه افغانســتان کــې د ناټــو ماموريــت خپــل ســندونه پــر دوو برخــو محرمــو او غیــر محرمــو وېشــلي
دي او د ناټــو رازونــه هغــه اطالعــات ګڼــي چــې لــه اجــازې پرتــه ښــکاره کــول یــې ناټــو تــه ډېــر
زيــان رســوي.
د ناټــو نامحــرم اطالعــات :د ناټــو د رســمي اطالعاتــي موخــو لپــاره کارول کېــږي او انفــرادي
کســانو او ســازمانونو تــه د السرســي وړ وي .د ناټــو محــرم اطالعــات د هغــو اطالعاتــو لپــاره
کارول کېــږي چــې لــه اجــازې پرتــه پــه ډاګــه کــول یــې د ناټــو ګټــو تــه زیــان پېښــوي.
د قاطــع مالتــړ ماموریــت ،هغــه اطالعــات محــرم کــړي چــې ســیګار تــر اوســه د عامــه راپــور
ورکولــو ،لکــه د افغانســتان دفــاع او کورنیــو چــارو پــه وزارتونــو کــې د افغانســتان ملــي امنیتــي
ځواکونــو شــمېر ،د ځواکونــو کمېــدو کچــه ،تجهیزاتــو ،د ځواکونــو دوام ،زېربنــا ،روزنــې او د
افغــان هوايــي ځواکونــو د ځانګــړي ماموریــت وړتیــاوو او د فســاد پــر وړانــدې موضوعوګانــو
لپــاره ورڅخــه کار اخیســت ،نــور دغــه ډول اطالعــات د عامــو خلکــو لپــاره د خپرېــدو وړ نــه دي
او ســیګار پــر دغــه کار ســخته نیوکــه کــړې ده.

احصايوي اطالعات

احصايــوي اطالعــات د احصايــې د قانــون د ۲۰مــې مــادې لــه مخــې پــه النــدې حالتونــو کــې د
احصايــې د مرکــزي ادارې لــه خــوا افشــاء کېــدای شــي:
 -۱پــه هغــه صــورت کــې چــې د اړونــد شــخص يــا موسســې لــه خــوا د احصايــوي اطالعاتــو د
افشــاء کېــدو پــه اړه ،پــه ليکلــې توګــه موافقــه شــوې وي.
 -۲پــه هغــه صــورت کــې چــې ســوداګر يــا د تشــبث مالــک د اطالعاتــو د افشــاء کېــدو پــه اړه
پــه ليکلــي توګــه موافقــه کــړې وي.

 -۳پــه هغــه صــورت کــې چــې د عامــه خلکــو لپــاره اطالعاتــو تــه السرســي د قانــون مطابــق
جــواز ولــري.
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 -۴پــه هغــه صــورت کــې چــې اطالعــات د تاسیســاتو ،موسســو يــا تشــبثاتو د فهرســت يــا
لېســت پــه ډول پــه داســې توګــه ترتيــب شــوي وي چــې د هغــو پــه اړه لــه النــدې مــوادو څخــه
ټــول يــا يــوه برخــه توضيــح کــړي:
•د هغو نوم او پته.

•د ټيلېفــون شــمېرې چــې پــه احصايــوي موضوعاتــو کــې لــه هغــو ســره د اړيکــو ټینګولــو
لپــاره د ګټــې اخيســتنې وړ وي.
•هغــه محصــوالت چــې د تشــبث پــه بهيــر کــې د هغــو پــه واســطه توليــد ،برابــر ،تحليــل،
لېــږدول ،زېرمــه ،پېــرودل يــا پلــورل کېــږي يــا هغــه خدمتونــه چــې د هغــوی پــه واســطه
برابرېــږي.

احصايــوي اطالعــات د احصايــې د قانــون د ۲۱مــې مــادې لــه مخــې د اثباتوونکــو ســندونو پــه
توګــه لــه هغــو څخــه ګټــه نــه شــي اخيســتل کېــدای او دولتــي او نــا دولتــي ادارې او نــور ټولنيــز
ســازمانونه نــه شــي کــوالی ،د احصايــې د مرکــزي ادارې کار کوونکــی چــې ســوګند يــې پــر ځــای
کــړی وي ،د شــهادت پــه اداء کولــو يــا د هغــو اطالعاتــو ،ســندونو يــا ســليقې پــه برابرولــو ملــزم
کــړي چــې د احصايــې د قانــون د حکمونــو لــه تطبيــق څخــه يــې الســته راوړي دي.
د احصايــوي محرمــو اطالعاتــو افشــاء جزايــي او عدلــي تعقيــب لــري ،د احصايــې قانــون ۲۲مــه
مــاده صراحــت لــري چــې د احصايــې مرکــزي ادارې کار کوونکــي چــې د دنــدې ترســره کولــو پــه
وخــت کــې يــې اطالعــات الس تــه راوړي وي ،پــه مســتقيمه يــا نــا مســتقيمه توګــه هغــه شــخص
تــه چــې د احصايــې د قانــون د حکمونــو مطابــق يــې د ترالســه کولــو د شــرايطو لرونکــی نــه وي،
پــه داســې توګــه ولېــږدوي يــا يــې افشــاء کــړي چــې پــر ونــډو ،د پــور پــر ســندونو ،توليداتــو،
امتعــې يــا د بــازار پــر نــرخ بانــدې اغېــزه وکــړي ،لــه احوالــو ســره ســم د واکمنــې محکمــې لــه
خــوا لــه دوو زرو څخــه تــر پنځــو زرو افغانيــو پــورې پــر نغــدي جریمــه يــا تــر څلــورو مياشــتو
پــورې پــر حبــس يــا پــر دواړو محکومېــږي.
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د کانونو په اړه اطالعات

د ځمکــې پېژندنــې پــه اړه معلوماتــو او اطالعاتــو تــه د السرســي پاليســي لــه مخــې ،د کانونــو پــه
اړه پــه ټولــه کــې درې ډولــه اطالعــات دي چــې لــه عمومــي ،تخنيکــي او محرمــو اطالعاتــو څخــه
عبــارت دي.
عمومــي اطالعــات :پــه دې برخــه کــې څېړنــې ،اکتشــافي اطالعــات ،ليکنــې او جيولوجيکــي
نقشــې شــاملې دي.
تخنيکــي اطالعــات :پــه دغــو اطالعاتــو کــې مفصــل اکتشــافي اطالعــات ،ســترې دوســيې يــا
فايلونــه او د غــوره او عالــي کيفيــت لرونکــې مفصلــې نقشــې شــاملې دي.
محــرم اطالعــات :هغــو اطالعاتــو تــه ويــل کېــږي چــې محرميــت يــې لــه ســتراتيژيک اړخــه د
هېــواد ملــي ګټــو تــه مهــم دي او دغــه راز د کانونــو وزارت کورنــي مکتوبونــه پــه کــې دي.
عمومــي اطالعــات پــه وړيــا ډول د انټرنېــټ لــه الرې غوښــتونکو تــه پــه واک کــې ورکــول کېــږي،
خــو راجسترېشــن يــې اړيــن دى .تخنيکــي اطالعــات د غوښــتنې پــر بنســټ چمتــو کېــږي او
محــرم اطالعــات يواځــې د دولتــي چارواکــو پــه واک کــې ورکــول کېــږي.
کان کيندونکــي شــرکتونه او افــراد کــوالى شــي د کانونــو وزارت د جيولوجيکــي اطالعاتــو مرکــز
تــه ورشــي او خپــل اطالعــات وغــواړي .د جيولوجيکــي اطالعاتــو د ليدلــو لپــاره هېــڅ ډول
پخوانــۍ ليدنــې او يــا د فيــس ورکــړې تــه اړتيــا نشــته ،خــو د دغــو اطالعاتــو د چــاپ د غوښــتنې
پــه صــورت کــې بايــد د چــاپ لګښــت ورکــړل شــي.
د بالقــوه پانګــه والــو لــه لــوري د بشــپړو جيولوجيکــي برېښــنايي اطالعاتــو غوښــتنو لــه ترالســه
کولــو وروســته د اوو کاري ورځــو پــه تــرڅ کــې د هايــدرو کاربونونــو او منرالونــو د پانګونــې د
هڅولــو رياســت لــه لــوري ځــواب ورکــول کېــږي .د کانونــو وزارت د اړونــدو رياســتونو لــه الرې
لــه خصوصــي او دولتــي ســکتورونو لــه بنســټونو ســره د قراردادونــو او هوکــړه ليکونــو د الســليک
پــر مهــال جيولوجيکــي اطالعاتــو تــه د السرســي پاليســۍ د ملزوماتــو پلــي کولــو تــه ژمــن دى.

د کان کيندنــو او هايــدرو کاربونونــو د قراردادونــو پــه اړه اطالعاتــو تــه السرســی د اړونــدو
قوانينــو پــه اړه ترســره کېــږي .د کانونــو وزارت ژمــن دى چــې د ترســره شــوو هوکــړو محرميــت
د کان کيندنــې جــواز پــه لرلــو ســره وســاتي.
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د مخابراتو په اړه اطالعات

د مخابراتــي خدمتونــو پــه طــرح او ډيزايــن ،د حالــت پــه اعــادې ،بيمــې ،عملياتــو ،پالنولــو،
مدیریــت ،ســاتنې او څارنــې پــورې اړونــد ســندونه او نــور تخنيکــي يــا ســوداګريز اطالعــات
او پــه هغــو پــورې نــور مربــوط فعاليتونــه او اســانتياوې د مخابراتــو محــرم اطالعــات شــمېرل
کېــږي .مخابراتــي شــبکو تــه السرســی پــه قطعــي توګــه منــع دی .د اساســي قانــون د ۳۷مــې
مــادې د حکــم لــه مخــې ،د اشــخاصو د مخابــرې او ليکونــو ازادي او محرميــت کــه پــه ليکلــي
ډول وي يــا د ټيلېفــون او تلګــراف يــا نــورو وســيلو لــه الرې ،لــه تېــري څخــه خونــدي دي .دولــت
د اشــخاصو د مخابــرو او ليکنــو د پلټنــې حــق نــه لــري ،مګــر د قانــون لــه حکمونــو ســره ســم.

د مخابراتــي خدمتونــو د تنظيــم قانــون د ۵۲مــې مــادې لــه مخــې ،اپرېټــران يــا وړانــدې کوونکــي
مکلــف دي د محکمــو او نــورو قانونــي واکمنــو مراجعــو د اړتيــا وړ اطالعــات ،پــه مشــخصو
مــواردو کــې د واکمنــو محکمــو لــه حکــم وروســته پــه مخابراتــي او انټرنېټــي شــبکو کــې مخابــرو
تــه د هغــوی د السرســي زمينــه ژر برابــره کــړي.
د مخابراتــي خدمتونــو د تنظيــم قانــون د ۵۱مــې مــادې لــه مخــې ،وړانــدې کوونکــي (اپرېټــران)
مکلــف دي د ګټــه اخيســتونکو د مخابــرو د محرميــت ســاتنې پــه منظــور اړیــن تدابیــر ونيســي
خــو د مخابراتــي خدمتونــو د تنظيــم اداره کــوالی شــي د ګواښــونو ،توهينوونکــو او غيــر قانونــي،
مخابــرو د ســرچينې د موقعيــت موندلــو او تشــخيص پــه منظــور ،اپرېټــر يــا وړانــدې کوونکــی د
ګــډې مخابــرې د کنټــرول لپــاره مکلــف کــړي.
دغــه راز اداره یــا واکمنــې قانونــي مراجــع کــوالی شــي د قانــون د حکمونــو پــه حــدودو کــې
وړانــدې کوونکــی د ګټــه اخيســتونکي د وارده او صــادره مخابــرو پــر کنټرولولــو مکلــف کــړي
او د ګــډوډي ،جــرم او غيــر قانونــي مخابــرو د ســرچينې پــه ګــډون د ګــډې مخابــرې د څارنــې
اطالعــات ،د هغــو د پېښــېدو نېټــه او شــمېره ادارې تــه وړانــدې کــړي .د يادونــې وړ ده ،واکمنــې
قانونــي ادارې کــوالی شــي بېړنــۍ مخابــرې چــې ترالســه کــوي يــې ،هغــه ثبــت او تعقیــب کــړي.
د مخابراتــي خدمتونــو د تنظيــم قانــون د ۲۶مــې مــادې لــه مخــې ،د مخابراتــي خدمتونــو د تنظيــم
اداره ثبــت شــوي ســندونه ،خبرتيــاوې ،تصميمونــه ،جوازونــه ،جوازليکونــه ،وړانديزونــه او د
شــبکو تــر منــځ پــه خپــل منځــي نښــلونو پــورې اړونــد هوکــړه ليکونــه او نــور ترتیــب شــوي غیــر
محــرم ســندونه پــه اړونــد وېبپاڼــه کــې خپــروي .د مخابراتــي خدمتونــو د تنظيــم قانــون د ۷مــې
مــادې لــه مخــې ،دغــه اداره کــوالی شــي لــه مخابراتــي خدمتونــو وړانــدې کوونکــو څخــه د نظــر
وړ اطالعــات وغــواړي ،پــه دغــه شــرط چــې ليکلــې خبرتيــا يــې د څوارلســو کاري ورځــو پــه
تــرڅ کــې اســتولې وي ،خــو دغــه اداره مکلفــه ده چــې مخابراتــي اســرار او نــور غوښــتل شــوي
محرمانــه اطالعــات وســاتي.
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د افغانستان بانک په اړه اطالعات

د افغانســتان بانــک د  ۱۳۹۵لمريــز کال د لــړم د ۲۲مــې نېټــې د  ۲۷۲۱ګڼــې مکتــوب لــه مخــې
النــدې اطالعــات محــرم دي:
 -۱د بانکونو د کیميل ريټينګ معلومات
 -۲د بانکونو په اړه د انفرادي ارقامو او معلوماتو خپرول
 -۳د بانکي نظام د مشتريانو د بانکي حسابونو اړوند معلومات
 -۴د ارزي زېرمو د پانګو په اړه په انفرادي ډول معلومات
 -۵د فنتراکا محرم موضوعات

د افغانســتان د مالــي معاملــو او راپورونــو د څېړنــې مرکــز ( )FinTRACAد مالــي اســتخباراتو
د ادارې ( )FIUپــه توګــه د پیســو د تطهیــر او لــه جرمونــو څخــه د ترالســه شــوو عوایــدو پــر
وړانــدې د مبــارزې د قانــون لــه تصویــب او توشــېح څخــه وروســته پــه  ۲۰۰۴زېږديــز کال کــې
جــوړ شــوی دی .د مالــي اســتخباراتو اداره یــوه نیمــه خپلواکــه اداره ده چــې د افغانســتان بانــک
پــه اډانــه کــې فعالیــت کــوي.
د افغانســتان د مالــي معاملــو او راپورونــو د څېړنــې مرکــز خپلــو موخــو تــه د رســېدو لپــاره لــه
بېالبېلــو ســرچینو څخــه اطالعــات راټولــوي .دا ســرچینې هغــه ادارې دي چــې د افغانســتان د
مالــي معاملــو او راپورونــو د څېړنــې مرکــز تــه قانونـ ًا مکلفــې دي چــې د شــکمنو کړنــو د کشــف
پــر مهــال او همــدا ډول د هغــو نغــدي معاملــو پــه اړه راپــور ورکــړي چــې پــه قانــون کــې لــه اټکلــي
کچــې لــوړې وي .بایــد یادونــه وشــي چــې د افغانســتان د مالــي معاملــو او راپورونــو د څېړنــې
مرکــز د افغانســتان د دولــت اړونــدو ټولــو اطالعاتــو او ډیټابیســونو تــه السرســی لــري .کــه چېــرې
دغــه اطالعــات د هېــواد لــه مالــي نظــام څخــه د نــا مشــروعې ګټــې اخیســتنې المــل شــي ،د
افغانســتان د مالــي معاملــو او راپورونــو د څېړنــې مرکــز د قانــون لــه تنفیذوونکــو چارواکــو ســره
الزمــه همــکاري کــوي ،څــو شــکمنې نــا قانونــې کړنــې و اروزي او وڅېــړي.
د مالــي اســتخباراتو اداره هغــه مهــم رول چــې د راپــور ورکوونکــو او د قانــون د تنفیذوونکــو ادارو
تــر منــځ د خپلــواک منځګــړي پــه توګــه پــر غــاړه لــري ،پــه ښــه ډول درک کــوي .دا اداره ادعــا
کــوي چــې د منابعــو ســاتلو او د ترالســه شــوو معلوماتــو د محرمیــت او همــدا ډول د قانــون د
مــوادو پــر بنســټ د قانونــي ګټــې اخیســتنې پــه موخــه د دغــو معلوماتــو د کارولــو د طریقــو لپــاره
خپــل قانونــي مکلفیتونــه او ژمنــې پــه جــدي توګــه رعایتــوي.
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پنځم څپرکی
سندونه

د سندونو پېژندنه

د سياســي ،اقتصــادي ،ټولنيــزو ،تاريخــي ،حقوقــي ،قضايــي ،فرهنګــي ،حســابي يــا اداري
ارزښــت لرونکــو د رســمي مدرکونــو مجموعــې تــه ســندونه ويــل کېــږي.
د افغانســتان د مدنــي قانــون لــه  ۱۹۹۱تــر  ۱۹۹۸مــادو د ســندونو اړونــد اطالعــات راغلــي او
ســندونه يــې پــه دوه ډولــه وېشــلي دي:
الف :رسمي سند

ب :عرفي سند
رسمي سند:

رســمي ســند هغــه پاڼــه ده چــې د عمومــي خدمتونــو کار کوونکــي د قانــون د حکمونــو پــر اســاس
د خپــل اختصاصــي واک پــه حــدودو کــې کــوم شــی چــې د هغــوی پــه حضــور کــې پــای تــه
رســېدلي يــا يــې د عالقــې وړ اشــخاصو څخــه ترالســه کــوي ،پــه کــې درج او ثبــت شــوي وي او
يــا پــه بــل عبــارت ،ثبــت شــوي وي او کونــده ولــري؛ د بېلګــې پــه ډول ،نــکاح خــط يــا نــکاح
نامــه يــو رســمي ســند دى چــې د هېــواد د ســترې محکمــې پــه وســيله جــوړ شــوى او پــه کــې د
دواړو خــواوو (ښــځې او مېــړه) ټــول مشــخصات ثبــت او د يــو لــړ پړاوونــو لــه تېرولــو وروســته
د دواړو خــواوو د حقونــو د تاميــن پــه خاطــر هغــوى تــه ورکــول کېــږي.
خلــک کــوالى شــي دغــه ســند د قانونــي بيــې پــه ورکولــو ســره د ولســواليو ،ناحيــو او واليتونــو
لــه ټولــو محکمــو څخــه ترالســه کــړي .يــو نــکاح خــط هغــه وخــت د ارزښــت وړ وي چــې ثبــت
شــوى وي؛ د قانــون لــه پلــوه هغــه نــکاح خــط چــې نــه وي ثبــت شــوى ،د اعتبــار وړ نــه وي.
د حقوقو د تحصيل وړ سندونه عبارت دي له:
 -۱هغــه ســندونه چــې د واکمنــو محکمــو لــه خــوا پــه قطعــي يــا نهايــي توګــه ترتيــب او صــادر
شــوي وي او د قضــاء خونــدي ثبــت ولــري ،جعــل او تزويــر نــه وي پــه کــې شــوی.
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 -۲هغــه ســندونه چــې پــه افغانــي ســفارتونو يــا سياســي نماينــده ګيــو کــې جــوړ شــوي ،د حکومت
د بهرنيــو چــارو وزارت تصديــق کــړي وي او لــه نافــذو قوانينــو ســره مخالفــت ونــه لري.
 -۳هغــه پرېکــړه چــې د بهرنــي هېــواد د محکمــې پــه واســطه د بهرنــي او افغانــي وګــړي تــر منــځ
پــه وروســتنۍ بڼــه د خصوصــي بيــن الــدول حقونــو د قواعــدو پــر اســاس صادرېــږي او د بهرنيــو
چــارو د وزارت لــه خــوا تصديــق شــوې وي.
 -۴نور سندونه چې هغو ته شرعي او قانوني اعتبار ورکړل شوی وي.
د رســمي ســندونو محتويــات ،حجــت ګڼــل کېــږي ،خــو پــه دغــه شــرط چــې پــه هغــه کــې داســې
جعــل یــا تزويــز ښــکاره نــه شــي چــې پــه قانــون کــې توضيــح شــوی وي .کــه د رســمي ســند اصــل
موجــود وي ،نــو رســمي نقــل يــې تــر هغــې انــدازې چــې لــه اصــل ســره مطابقــت ولــري ،دلیــل
یــا حجــت ګڼــل کېــږي .تــر هغــه چــې لــه دواړو خــواوو څخــه کــوم يــو د ســند د نقــل پــر مطابقــت
د ســند پــر اصــل اعتــراض ونــه لــري ،د ســند نقــل د ســند د اصــل مطابــق ګڼــل کېــږي او کــه
اعتــراض پيــدا شــو ،نــو اصلــي ســند تــه رجــوع کېــږي.
که اصلي سند موجود نه وي ،نو د سند نقل په الندې حالتونو کې حجت ګڼل کېږي:

 -۱پــه هغــه صــورت کــې چــې رســمي نقــل لــه اصلــي ســند څخــه اخیســتل شــوی وي او د هغــه
ظاهــري بڼــه لــه اصــل ســره پرتــه لــه کــوم شــک څخــه د مطابقــت تاییــد وکــړي .پــه دغــه حالــت
کــې دواړه خــواوې کــوالی شــي د هغــه د تطبيــق غوښــتنه لــه اصــل ســره وکــړي.
 -۲پــه هغــه صــورتکــې چــې رســمي نقــل د اصلــي ســند لــه نقل څخــه اخيســتل شــوی وي ،حجت
نــهګڼــلکېــږي ،خــو قاضــيکــوالی شــي لــه هغــې څخــه د قضايــي قرينــو په حيــثګټــه واخلي.
د  ۱۳۶۲لمريــز کال د ملــي ارشــيف قانــون پــه دویمــه مــاده کــې ســندونه پــر النــدې پنځــو برخــو
وېشــل شــوي دي:
 -۱دولتــي ســندونه :لــه بهرنيــو دولتونــو او موسســو ســره شــوي تړونونــه او لــه ټولــو هغــو
ســندونو څخــه عبــارت دي چــې پــه دولتــي ادارو ،پــه تېــره بيــا پــه ارشــيفونو ،مخزنونــو ،دولتــي
دفترونــو او دولتــي تصديــو کــې يــې ســاتنه کېــږي.
 -۲نــا دولتــي ســندونه :لــه هغــو ســندونو څخــه عبــارت دي چــې پــه نــا دولتــي موسســو ،لکــه
فابريکــو ،لويــو پلــور ځایونــو يــا نــورو شــخصي موسســو کــې يــې ســاتنه کېــږي.
47

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ مځنپ

 -۳ديوانيــات :لــه هغــو دفترونــو او ليکونــو څخــه عبــارت دي چــې پــه دولتــي ادارو کــې د دولتــي
چــارو د تنظيــم پــه موخه اســتعمالېږي.
 -۴ســلطانيات :د هغــو فرمانونــو ،حکمونــو ،اشــتهاراتو او خلکــو تــه د خطــاب لــه ابالغيــو څخــه
عبــارت دي چــې د وخــت د واکمنانــو ،شــاهانو ،اميرانــو او زمامدارانــو لــه خــوا صــادر شــوي دي.
 -۵اخوانيــات :لــه هغــو شــخصي ليکونــو څخــه عبــارت دي چــې د نامتو شــخصيتونو ،دوســتانو او
د کورنــۍ د غــړو تــر منــځ لېــږل شــوي او يــا رالېــږل شــوي وي او د فرهنګــي ارزښــت لرونکــي وي.
د حســابي او مالــي معامالتــو اړونــدو ســندونو ځينــي اصالحــات چــې د تفتيــش پــه چــارو کــې
تــرې کار اخيســتل کېــږي ،پــه النــدې ډول دي:
ســند ( :)VOUCHERســند هغــه تحریــري پاڼــه ده چــې یــوه معاملــه پــه کــې روښــانه کېــږي؛
د بېلګــې پــه ډول ،کلــه چــې کــوم کــس يــا یــوه اداره يــوه انــدازه قرطاســیه لــه پلورنځــي څخــه
وپېــري ،نــو لــه پلورونکــي یــو بېــل اخلــي.
د ســندونو پلټنــه ( :)Audit Trailد ســندونو د پلټنــې مفهــوم دا دى چــې اطالعــات ،حســابي او
مالــي معامــات او پېښــې ګام پــه ګام تــر خپلــې ســرچينې پــورې تعقيــب شــي .د ســندونو تعقيــب
يــو لــړ اطالعاتــو او معلوماتــو تــه اړتيــا لــري چــې مفتــش د مشــخص شــوو حســابي دفترونــو،
اړونــدو ســندونو او يــا نښــو نښــانو لــه الرې د فســاد او ســترو تېروتنــو او يــا هــم لــه قوانينــو او
مقــررو څخــه د ســرغړونو پــه اړه د تفتيــش مــدارک ترالســه کــړي.
د ســندونو تعقيــب د تفتيــش لــه تخنيکونــو څخــه دى چــې کــوالى شــي لــه هغــو څخــه د فســاد،
تېروتنــو او يــا ســرغړونو د کشــف يــا ډاګيــزې کېــدو لپــاره کار واخيســتل شــي.
اړونــد ســندونه ( :)Engagement Documentationاړونــد (مرتبــط) ســندونه لــه هغو ترســره
شــوو فعاليتونــو څخــه عبــارت دي چــې د مفتــش د کار ترالســه شــوى محصــول او عمومــي پايلــه
اخيســتنه ګڼــل کېــږي .پــه بــل عبــارت ،مرتبــط ســندونه د مفتــش لــه هغــه کاري پاڼــو څخــه عبــارت
دي چــې د خپلــې ادعــا د تثبيــت لپــاره تــرې د تفتيــش د مدارکــو پــه توګــه کار اخلــي.
متمــم ســندونه ( :)Supplementary Documentationمتمــم ســندونه هغــه معلوماتــو
تــه ويــل کېــږي چــې لــه مالــي صورتونــو ســره يــو ځــاى وړانــدې کېــږي ،خــو د اړونــدې راپــور
ورکونــې چــوکاټ تــه پــه پــام ســره اړيــن نــه دي .دغــه معلومــات معمــو ًال د بشــپړوونکو جدولونــو
او اضافــي يادښــتونو پــه نــوم وړانــدې کېــږي.
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نــور ســندونه ( :)Other Documentationنــور ســندونه لــه مالــي او غيــر مالــي ســندونو
څخــه عبــارت دي چــې د تفتيــش مالــي صورتونــه او راپــور پــه کــې نــه راځــي ،البتــه مالــي
صورتونــه يــا راپــور د قانــون يــا مقــررې لــه مخــې پــه مالــي صورتونــو کــې شــامل دي.

د سندونو رسمیت:

د ادارو لــه ادرس څخــه ټــول وړانــدې شــوي ســندونه هــم د ډلــه ييــزو وســایلو او ټولنیــزو رســنیو
لــه الرې او هــم پــه چاپــي بڼــه رســمي ســندونه ګڼــل کېــږي او النــدې مــوارد د پــام وړ دي:
 -۱وړانــدې شــوي ســندونه دې اطالعاتــو تــه د السرســي د قانــون لــه حکمونــو ســره ســم
وړانــدې شــي.
 -۲د اطــاع رســونې مســووله مرجــع مکلفــه ده چــې رســمي او موثــق ســندونه چمتــو او د
اطالعاتــو غوښــتونکي پــه واک کــې یــې ورکــړي.
 -۳د اطــاع رســونې مســووله مرجــع مکلفــه ده چــې د اطالعاتــو صحــت او ســموالی پــه مهــر
او الســلیک ســره تایيــد کــړي.
 -۴وړانــدې شــوي ســندونه بایــد د رســمي اعتبــار لرونکــي وي او د هغــوی ټــول پړاوونــه بایــد
شــفاف ،د لوســتلو ،اســتفادې او د بشــپړې کتنــې وړ وي.
 -۵ســندونه چــې پــه نــا بشــپړ او غیــر شــفاف ډول وړانــدې شــي ،غوښــتونکی هغــه بېرتــه
مســتردولی او خپــل شــکایت د اطــاع رســولو د مرجــع مســوول تــه وړانــدې کولــی شــي.
عرفي سند:

عرفــي ســند هغــه پاڼــه ده چــې دولتــي کارکوونکــی د قانــون لــه حکمونــو ســره ســم د خپــل
اختصاصــي واک پــه حــدودو کــې ،هغــه څــه چــې د هغــه پــه حضــور کــې پــای تــه ورســېږي يــا
يــې لــه عالقــې لرونکــو اشــخاصو څخــه ترالســه کــړي ،خــو درج او ثبــت يــې نــه کــړي ،عالقــه
لرونکــي اشــخاص هغــه الســليک ،مهــر يــا پــه ګوتــه نښــه کــړي..

الســلیک شــوي ليکونــه د عرفــي ســند حیثيــت لــري ،تلګرافــي پاڼــې چــې اصــل يــې د تلګــراف
خانــې پــه دفتــر کــې د تلګرافــي پــه الســليک موجــود وي ،د عرفــي ســند حيثيــت لــري ،د تلګــرام
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پاڼــه تــر هغــې پــورې اصــل ګڼــل کېــږي چــې د هغــې پــه خــاف کــوم دليــل راپیــدا نــه شــي او کــه
يــې اصــل لــه منځــه تللــی وي ،نــو د اعتبــار وړ نــه دی.
هغــه عرفــي پاڼــه چــې د الســليک کوونکــي ،مهــر او ګوتــې لګوونکــي لــه خــوا صــادره شــوې
وي ،اعتبــار لــري ،مګــر دا چــې شــخص د خپــل الســليک ،مهــر او ګوتــې لــه لګولــو څخــه پــه
صراحــت ډډه وکــړي او يــا دا چــې ځانګــړي قانــون بــل ډول حکــم کــړی وي.

هغــه ســند چــې د معامالتــو د الرښــوونې د دفتــر پــه واســطه د بايــع او مشــتري (پلورونکــي او
پېرودونکــي) تــر منــځ تبادلــه کېــږي ،د النــدې شــرطونو پــه صــورت کــې پــه اړونــدو محکمــو کــې
د قانــون لــه حکمونــو ســره ســم د عرفــي ســند پــه توګــه د اعتبــار وړ دی چــې لــه جعــل او تزويــر
څخــه خالــي وي:
الــف -د دواړو خــواوو د ګوتــې نښــې او الســليک او د معامالتــو د الرښــوونې د دفتــر مهــر او
الســليک لــرل
ب -د دواړو خــواوو د ګوتــې پــه نښــې او الســليک ســره د معامالتــو د الرښــوونې پــه دفتــر کــې د
ســند ثبتولــو او لــه تراشــلو ،ګل او قلــم خوردګــۍ پرتــه د معامالتــو د الرښــوونې د مهــر شــته والــی
ج -د هغه مخالف سند نشتوالی
د -د معامالتو د الرښوونې په دفتر کې د سند د اصل ثبتول
هغــه عرفــي ســند چــې ثابــت تاريــخ ولــري ،هغــه پــر نــورو حجــت کېــدای شــي .د ســند تاريــخ
پــه النــدې توګــه ثابتېــږي:
 -۱له هغې ورځې څخه چې په ځانګړي دفتر کې درج شوی وي.
 -۲لــه هغــې ورځــې څخــه چــې مضمــون يــې پــه بلــه داســې پاڼــه کــې ثبــت شــوی وي چــې ثابــت
تاريــخ ولري.
 -۳له هغې ورځې څخه چې اړوند عمومي موظف هغه مالحظه او السليک کړی وي.
 -۴د هغــه چــا د مړينــې لــه ورځــې څخــه چــې پــر ســند يــې د اعتــراف وړ تاثيــر پریښــی وي یــا
د داســې حادثــې لــه ورځــې څخــه چــې د هغــې لــه رامنځتــه کېــدو مخکــې د ســند صادرېــدل پــه
قطعــي صــورت معلــوم کــړي.
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تقنیني سندونه

اساســي قانــون ،تقنينــي قوانيــن او فرمانونــه او د ولسمشــر اداري فرمانونــه ،مقــررې ،اساســليکونه
او تعديلونــه ،ملپاڼــې ،زياتونــې ،حــذف ،تعليــق يــا تعديــل ،د وزيرانــو شــورا مصوبــې چــې د
تقنينــي ســندونو پــه اړه صادريــږي ،معاهــدې او نړيــوال هوکــړه لیکونــه او د نړيوالــو حقونــو نــور
ســندونه چــې افغانســتان لــه هغــو ســره يــو ځــای شــوی ،ټــول پــه تقنینــي ســندونو کــې شــاملېږي.
د تقنينــي ســندونو د خپرولــو او انفــاذ د ډول قانــون د دویمــې مــادې لــه مخــې ،د تقنينــي ســندونو
ډولونــه پــه النــدې ډول دي:
قانــون :د عمومــي حقوقــي او الــزام راوړونکــو قواعــدو مجموعــه ده چــې پــه ټولنــه کــې د نظــم،
امنيــت ،ازادۍ او عدالــت پــه موخــه وضــع او د افغانســتان د اساســي قانــون د ۹۴يمــې مــادې لــه
حکــم ســره ســم لــه پړاوونــو تېــر شــوی وي .قانــون ،د ولسمشــر د توشــېح او پــه رســمي جريــده
کــې تــر خپرېــدو وروســته نافذېــږي.
د حکومــت تقنينــي فرمــان :د ټوليــزو ،عمومــي او الــزام راوړونکــو قواعــدو مجموعــه ده چــې پــه
ټولنــه کــې د نظــم ،امنيــت ،ازادۍ او عدالــت پــه موخــه وضــع او د افغانســتان د اساســي قانــون لــه
۷۹یمــې مــادې ســره ســم صــادر شــوی وي .تقنينــي فرمــان د ولسمشــر د توشــېح او پــه رســمي
جريــده کــې تــر خپرېــدو وروســته نافذېــږي.
ملــي بوديجــه :د افغانســتان اســامي جمهوريــت کلنــی تقنينــي ســند دی چــې د اساســي قانــون
د ۷۴یمــې مــادې لــه ۴مــې فقــرې او لــه ۹۵یمــې مــادې ســره ســم ،د حکومــت لــه لــوري ترتیــب
او د اساســي قانــون د  ۹۸ ،۹۷ ،۹۰او  ۹۹مــادو پــر بنســټ لــه پړاوونــو تېــره شــوې وي .ملــي
بوديجــه د ولسمشــر لــه توشــېح وروســته نافذېــږي.
معاهــده :هغــه توافــق دی چــې د دولتونــو تــر منــځ پــه سياســي او نظامــي برخــو کــې پــه ليکلــې
توګــه منعقدېــږي او د نړيوالــو حقونــو د قواعــدو لرونکــې وي.
نړيــوال هوکــړه ليــک :دوه اړخيــز يــا څــو اړخيــز توافــق دی چــې پــه ليکلــې توګــه پــه اقتصــادي،
کلتــوري او علمــي برخــو کــې د دولتونــو تــر منــځ منعقدېــږي او د نړيوالــو حقونــو د قواعــدو
لرونکــې وي.
51

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ مځنپ

نړيــوال ميثــاق (کنوانســيون) :نړيــوال تقنينــي ســند دی چــې د نړيوالــو ســازمانونو لــه لــوري
ترتيــب او د نړيوالــو حقونــو د بنســټيزو قواعــدو لرونکــی وي.
منشــور :د يــوه نړيــوال ســازمان د تاســيس تقنينــي ســند دی چــې د يــاد ســازمان اصولــو ،موخــو،

د واکونــو د حــدودو ،تشــکيالتو او د فعاليــت د ډول لرونکــی وي.

پروتوکــول :هغــه تقنينــي ســند دی چــې د يــوې معاهــدې د بشــپړتيا ،تفســير يــا تعديــل پــه موخــه
لــه معاهــدې يــا نړيــوال ميثــاق ســره مــل کېــږي.
مقــرره :د حقوقــي او الــزام راوړونکــو قواعــدو مجموعــه ده چــې د هېــواد د سياســت د اساســي
کرښــو د پلــي کولــو ،پــه ښــه توګــه د قوانينــو د حکمونــو او وزارتونــو ،دولتــي او نــا دولتــي ادارو
د دنــدو او چــارو د تنظيــم د تعميــل لپــاره ،د حکومــت لــه لــوري د اساســي قانــون لــه ۷۹یمــې
مــادې ســره ســم وضعــه او تصويــب شــوی وي .مقــرره ،د ولسمشــر د توشــېح او پــه رســمي
جريــده کــې تــر خپرېــدو وروســته نافذېــږي.
اساســليک :د حقوقــي او الــزام راوړونکــو قواعــدو مجموعــه ده چــې د وزارتونو ،ادارو ،شــرکتونو
او دولتــي تصديــو د علمــي يــا څېړنيــزو موسســو د تشــکيل او واکونــو د اړونــدو چــارو د تنظيــم
پــه موخــه ،د حکومــت لــه لــوري وضعــه شــوې وي .اساســليک ،د ولسمشــر د توشــېح او پــه
رســمي جريــده کــې تــر خپرېــدو وروســته نافذېــږي.
تعديــل :پــه ملــي شــورا کــې د تصويــب پــر وخــت پــه نافــذه تقنینــي ســند يــا د قانــون پــه طرحــه
کــې د حکــم يــا حکمونــو کمــول او زياتــول ،د حروفــو ،کلمــو او اعــدادو چــې محتــوا ،شــکل او
يــا دواړو تــه بدلــون ورکــړي.
ايــزاد :پــه ملــي شــورا کــې د تصويــب پــر وخــت پــه نافــذه تقنينــي ســند او يــا د قانــون پــه طرحــه کې
د حکــم يــا حکمونــو ،مــادې يــا مــوادو ،فقــرې يــا فقــرو ،بنــد يــا بندونــو زياتولــو تــه ايــزاد وايي.
حــذف :پــه ملــي شــورا کــې د تصويــب پــر وخــت لــه تقنينــي ســند څخــه د حکــم يــا حکمونــو،
مــادې يــا مــوادو ،فقــرې يــا فقــرو ،بنــد يــا بندونــو لــرې کولــو تــه حــذف وايــي.
الغاء :د نافذو تقنيني سندونو د ټولو يا د يو شمېر حکمونو د اعتبار ساقطول دي.
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تعليق (ځنډول) :د نافذ تقنيني سند د حکم يا حکمونو د اعتبار ځنډول دي.
ملپاڼــه (ضميمــه) :هغــه نــوی حکــم يــا حکمونــه چــې د اړتيــا او ځانګــړو حالتونــو پــه صــورت
کــې لــه نافــذ تقنينــي ســند ســره د متمــم پــه توګــه يــو ځــای کېــږي.
مصوبه :د تقنيني سند ليکنی تاييد دی.
اليحــه :د هغــو قواعــدو مجموعــه ده چــې د وزارتونــو او دولتــي ادارو د اجرااتــو څرنګوالــی پــه
ځانګــړو موضوګانــو او ټاکلــو اســتقامتونو کــې تنظيــم او لــه قانــون ســره ســم د اړونــد وزارت او
يــا ادارې لــه لــوري وضــع او تصويبېــږي .اليحــه؛ د اړونــدې ادارې مســوول تــر الســليک وروســته
نافذېږي.
کړنــاره :د هغــو قواعــدو مجموعــه ده چــې پــه اجرااتــو کــې د اســانتياوو پــه موخــه ،پــه ټاکلــو
موضوګانــو کــې د يــوه دولتــي بنســټ د فعاليــت څرنګوالــی تنظيــم او د قانــون پــه پــام کــې نيولــو
ســره خپلــه د هماغــه نهــاد پــه وســيله وضــع او تصويبېــږي .کړنــاره د اړونــدې ادارې مســوول
تــر الســليک وروســته نافذېــږي.
د کورنيــو دنــدو اصــول :د ملــي شــورا د دواړو جرګــو کورنــی ســند دی چــې د اساســي قانــون پــر
بنســټ د عمومــي او کمېســيونونو د غونــډو د دنــدو او واکونــو د تنظيــم پــه موخــه وضــع او پــه
عمومــي غونــډه کــې تصويــب شــوی وي .د ملــي شــورا د دواړو جرګــو د کورنيــو دنــدو اصــول د
اړونــدې غونــډې تــر تصويــب وروســته نافذېــږي.
د تقنينــي ســندونو د خپرولــو او انفــاذ د ډول قانــون د ۴مــې مــادې لــه مخــې ،د تقنينــي ســندونو
ســرچينې چــې دغــه ســندونه ور څخــه الهــام اخلــي پــه النــدی ډول دي:
الف -د اسالمي شريعت حکمونه او معتقدات
ب -اساسي قانون
ج -اړوند تقنيني سندونه
د -د هېواد اساسي سياسي کرښې
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ھ -نړيوالــې معاهــدې ،هوکــړه ليکونــه ،نړيــوال ميثاقونــه او د نړيوالــو حقونــو نــور ســندونه چــې
افغانســتان ورســره يــو ځــای شــوی وي.
د تقنينــي ســندونو ثانــوي ماخذونــو کــې د ټولنــې ســالم دود او د نــورو اســامي هېوادونــو تقنينــي
ســندونه راځي.

د محرمو سندونو ثبت

د دولــت پــه ادارو کــې د ســندونو د ســاتنې ،محرميــت ،درجــه بنــدۍ او د افــرادو د روڼتيــا
پاليســۍ لــه مخــې دولتــي ارګانونــه مکلــف دي چــې د خپلــو ارګانونــو پــه اډانــه کــې د محرميــت
لرونکــو ســندونو دفترونــه جــوړ کــړي .دغــه دفترونــه النــدې دنــدې لــري:
•د اشــد محــرم او تــر دې د لــوړو درجــو ســندونو د ثبــت او راجســتر پــه موخــه ځانګــړي
کتابونــه چمتــو او ورســره ســم اجــراات کــوي.
•نــورو ارګانونــو تــه د ســندونو اســتولو پــر مهــال ،ســندونه د پېژندنــې پــه ځانګــړي رنــګ پــه
نښــه کــوي او د محرمیــت درجــه هــم ورتــه لیکــي.

•د ثبــت او اســتولو پــر مهــال د مســوولو اشــخاصو او هغــو کســانو نومونــه لیکــي چــې پــر
ســندونو يــې کار کــړى وي.

د محرمو اسنادو په نښه کول:
دولتــي ادارې کــوالی شــي اړونــد ســندونه لــه ځانګــړو ســندونو او پــه مســتقيم ډول د مســوول
شــخص د نــوم پــه یادولــو او د هغــو حساســيت تــه پــه پــام ســره وپېژنــي او پــه نښــه يــې کــړي.
 -١يواځې د اړوندې ادارې مسوولکسان ،مستقيم او ځانګړي سندونه پرانیستلی او کتلی شي.
 -٢کــه چېــرې ســندونه ځانګــړي او پــه مســتقيم ډول د يــوه چــا پــه نــوم وي ،يــاد شــخص او
يــا هغــه کــس چــې واک ورتــه ورکــړل شــوى وي ،ســندونه ليدلــى او لــه منځپانګــې يــې ځــان
خبــروالی شــي.
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هغــه ســندونه چــې د «اشــد محــرم او ســري» او «اشــد محــرم او بشــپړ ســري» د محرميــت درجــه
ولــري ،د عنــوان ،لومــړی مــخ او ټــول مخونــه ،کــه چېــرې یــې مخونــه تــر یــوه ډېــر وي ،پــر تــار
ګنــډل کېــږي او پــرې د کاغــذ لــه لګولــو وروســته د محــرم او راز جوړولــو ادارې د مســوول کــس
لــه خــوا پــه نښــه کېــږي .د ســند د پاڼــو او مخونــو شــمېر بايــد پــر لومــړي مــخ او يــا پــوښ بانــدې
درج شــي.

 -۱د محدود السرسي محرم سندونه
•د پاڼــو شــا تــه پــه خالــي مخونــو کــې بایــد ســند د محرميــت پــه داســې درجــې ســره پــه نښــه
شــوى وي ،څــو د هغــو پاڼــو محرميــت چــې پــر مېــز اېښــودل کېــږي ،ولیــدل شــي.
•د دغو سندونو مخ او شا دواړه بايد پوښ ولري ،څو ليکل په کې ونه ليدل شي.
•د ســند د پاڼــو او مخونــو شــمېر بايــد ذکــر شــي ،د اړونــدې ادارې لــه لــوري مهــر پــرې ووهــل
او پــه پــاى کــې د مســوول کــس نــوم وليــکل شــي.

 -٢د نا محدود السرسي محرم سندونه

د نــا محــدود السرســي محــرم ســندونه لکــه کتابونــه ،مکتوبونــه ،يادښــتونه ،راپورونــه او هغــه تــه
ورتــه ســندونه بایــد د اړونــدو ادارو لــه لــوري پــه نښــه او د يــادو ســندونو پــه پــاى کــې د پاڼــو او
مخونــو شــمېر او انــدازه ذکــر شــي .دغــه راز د اړونــدې ادارې لــه لــوري دې مهــر او پــه پــاى کــې
بايــد د مســوول کــس نــوم پــرې ولیــکل شــي.
 -٣چارتونه ،نقشې او هغه سندونه چې په لویو اندازو چاپېږي
کــوم ســندونه چــې د چــارت پــه بڼــه او يــا لــه هغــه پــه لویــه انــدازه چاپېــږي او هغــه نقشــې چــې
د محرميــت درجــې لرونکــې وي ،د ســاتلو او لېــږد پــر مهــال بايــد پــه ځانګــړو بکســونو او بســتو
کــې د اړونــدې ادارې پــه مهــر پــه نښــه شــي.
د محرميت درجې پر بنسټ د سندونو په نښه کول:
دولتــي ادارې مکلفــې دي چــې د ســندونو د محــرم او پــټ ســاتلو پــر مهــال النــدې مــوارد رعايــت
او ثبــت کړي:
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 -١د هغــو ټولــو کســانو د نومونــو ،دنــدو ،شــمېرو او روڼتيــا درجــې یــادول چــې د محرميــت
درجــې د صادرولــو واک لــري.
 -٢د اړوندې ادارې نوم لیکل.
 -٣د هغو کسانو د نومونو ،د روڼتيا درجې شمېرې ثبت چې پر سندونو کار کوي.

 -٤د هغــو ټولــو دوســيو او رنګونــو ځانګــړي کــول چــې د محرميــت د بېالبېلــو درجــو پــه توګــه
تــرې ګټــه اخيســتل کېــږي.

له سندونو څخه د ګټې اخيستنې ډول

لــه ســندونو څخــه د ګټــې اخيســتنې لپــاره داســې کــوم ځانګــړی قانــون یــا مقــرره نشــته چــې ټولــې
دولتــي ادارې تــرې کار واخلــي ،خــو د بهرنيــو چــارو وزارت د اوراقــو (ارشــيف) اداري مقــرره
لــري او لــه مخــې یــې لــه ســندونو څخــه ګټــه اخيســتنه پــه النــدې ډول ترســره کېــږي:
 -۱د څانګې مامور یواځې د دندو د ترسرهکولو په موخه له سندونو څخه استفادهکوالی شي.
 -۲د څانګــې لــه محرمــو او اشــد محرمــو ســندونو څخــه د ســندونو د څېړنــې او ارزونــې د
مرکــزي پــاوي او د ســندونو د رييــس لــه خــوا د نظــر څرګندولــو او د بهرنيــو چــارو د وزيــر لــه
ليکلــي امــر وروســته اســتفاده کېــدای شــي.
 -۳د مخزنونــو او د ســاتنې وړ ســندونو د څېړنــې او ارزونــې د مرکــزي پــاوي لــه خــوا د نظــر
لــه څرګندولــو او د بهرنيــو چــارو د وزيــر لــه ليکلــي امــر وروســته د ګټــې اخيســتونکي پــه واک
کــې ورکــول کېــدای شــي.
 -۴ګټــه اخيســتونکي ســندونه د اوراقــو (ارشــيف) پــه حفظيــه ودانــۍ کــې پــه هغــه ټاکلــي ځــای
کــې چــې پــه همــدې موخــه تخصيــص ورکــړل شــوی دی ،مطالعــه کــوالی شــي.
 -۵د دولــت د مهمــو سياســي ســندونو نقــل اخيســتنه (کاپــي کــول) جــواز نــه لــري ،په اســتثنايي
حالتونــو کــې د ســندونو د څېړنــې او ارزونــې د مرکــزي هيئــت لــه خــوا د نظــر لــه څرګندولــو او
د بهرنيــو چــارو د وزيــر لــه ليکلــي امــر وروســته يواځــې د مهمــو سياســي ســندونو لــه متــن څخــه
يادښــت اخيســتل کېــدای شــي.
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 -۶د ســندونو نقــل (کاپــي کــول) يواځــې پــه اســتثنايي حالتونــو کــې د بهرنيــو چــارو د وزيــر پــه
ليکلــي امــر پــه دغــه شــرط چــې د ســندونو اصلــي ارزښــت کــم نــه شــي ،اخيســتل کېــدای شــي.
 -۷بهرني وګړي نه شي کوالی له محرمو او اشد محرمو سندونو څخه ګټه واخلي.

د محرمو سندونو شريکول

د محرمــو ســندونو شــریکول د ارګانونــو د السرســي لپــاره پــه پــام نیــول شــوي چــې د نــورو ادارو او
د افغانســتان پــه مســایلو کــې د ښــکېلو هېوادونــو محرمــو ســندونو د پېژندلــو لپــاره یــې اړتیــا ده.
ســندونه يواځــې د مســوولو چارواکــو لــه الرښــوونې وروســته د اساســي قانــون ،د هېــواد د نــورو
نافــذه قوانينــو ،مقــررو او پاليســو لــه مــوادو ســره ســم شــريک کېــږي.
هغــه اطالعــات چــې امــکان لــري د ســرچينو ،ميتودونــو او د اســتخباراتي کړنــو لــه الرې الســته
راغلــي وي ،دا اطالعــات د دولــت د تصميــم نيوونکــو چارواکــو لپــاره اړيــن دي او بايــد لــه افشــا
کولــو (ډاګيزولــو) څخــه خونــدي وســاتل شــي.
پــه دولتــي ادارو کــې د ســندونو د ســاتنې ،محرميــت او درجــه بنــدۍ او د افــرادو د روڼتيــا پاليســي
لــه مخــې ،هغــه ســندونه چــې د ارګانونــو تــر منــځ شــريک کېــږي ،بايــد النــدې شــرايط ولــري:
 -١پر سندونو د پوهېدو د اړتيا پر بنسټ.

 -۲د شــريک شــوو ســندونو د السرســي واک د مســوولو چارواکــو لــه لــوري پــه رســمي ډول
ورکــول کېــږي ،خــو ممکــن چــې دغــه واک پخــوا ځانګــړي دفتــر او يــا بســت تــه هــم ورکــړل شــي.
 -۳د ســندونو د محرميــت ســاتلو د ژمنــې فورمــې بایــد د ســندونو لــه شــريکولو وړانــدې
الســليک شــوې وي.
په فوق القاعده او بېړنيو حاالتو کې سندونو ته السرسى په الندې صورتونو کې کېږي:

 -١لــه اشــد محرمــو څخــه د لــوړې درجــې محرميــت لرونکــو ســندونو (اشــد محــرم او ســري)
او (اشــد محــرم او بشــپړ ســري) تــه السرســی د ولسمشــر د فرمــان لــه مخــې کېــږي.

 -٢هغــه کســان چــې د ولسمشــر د فرمــان پــر بنســټ د مهمــو دولتــي پېښــو پــه حقيقــت
موندونکــو او پلټونکــو کمېســيونونو کــې ټــاکل کېــږي ،رييــس او مرســتياالن يــې بايــد لــه درېيمــې
درجــې څخــه د لــوړې درجــې شــفافيت لرونکــي وي.
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 -٣کــوم راپورونــه چــې د ټوليــزو رســنيو لــه لــوري خپرېــږي ،لــه اشــد محــرم څخــه د لــوړو
ســندونو ډاګيــز کــول يواځــې د ولسمشــر او حکومــت د بــا صالحيتــه افــرادو د هوکــړې پــر
بنســټ کېــدای شــي.
له رسنيو سره د محرميت لرونکو سندونو شريکول په الندې ډول ترسره کېږي:
 -١لــه رســنيو ســره د هغــو محرميــت لرونکــو ســندونو شــريکول چــې د اړونــدو ارګانونــو لــه
لــوري اشــد محــرم او يــا لــه دې څخــه پــه لــوړه کچــه درجــه بنــدي شــوي دي ،د مســوولو کســانو
لــه اجــازې پرتــه جــواز نــه لــري.
 -٢کــه چېــرې الزمــه وګڼــل شــي ،ولسمشــر کــوالی شــي د فرمــان پــر بنســټ لــه اشــد محرميــت
لــوړ راپورونــه د افغانســتان لــه خلکــو ســره شــريک کــړي.
 -٣د هــر ډول اطالعاتــو پــه ډاګــه کــول او شــريکول چــې ملــي ګټــو تــه زيــان ورســوي او پــه
جګــړه ييــزو حاالتــو کــې د دښــمن پــه ګټــه بدلــون رامنځتــه کــړي ،د ملــي امنيــت پــر وړانــدې د
جرايمــو قوانينــو پــر بنســټ څېــړل کېــږي.
له بهرنيو دولتونو سره دغه ډول سندونه په الندې توګه شريکېږي:
 -١اشــد محــرم او يــا لــه دې لــوړ ســندونه د دواړو لــورو د هوکــړې پــر بنســټ چــې ورتــه
صالحيــت ولــري ،د ســتراتيژيکو هوکــړه ليکونــو لــه الســليک وروســته شــريکېږي.
 -٢د سندونو شريکول بايد دوه اړخيز او د ورته محرميت درجې په کچه وي.
 -٣لــه شــريکولو وروســته د ســندونو افشــا کــول د دواړو لــورو لــه خــوا جــواز نــه لــري ،ســندونه
د قوانينــو او ســتراتيژيکو هوکــړه ليکونــو پــر بنســټ څېــړل کېــږي.
 -٤د دولــت صالحيــت لرونکــي چارواکــي کــوالى شــي د اړتيــا پــر مهــال محرميــت لرونکــي
ســندونه چــې د هېــواد د ملــي امنيــت د پيــاوړي کولــو لپــاره دي ،د اساســي قانــون ،نــورو نافــذو
قوانينــو او ملــي ګټــو پــه ســاتنې ســره لــه ګاونډيــو هېوادونــو ســره شــريک کــړي.
 -٥هغــه ســندونه چــې لــه ګاونــډي هېوادونــو ســره شــريک کېــږي ،د ولسمشــر د فرمــان او د
اړونــدو ارګانونــو د صالحيــت لرونکــو چارواکــو پــه وســيله د دولــت د ملــي امنيــت د پياوړتيــا او
د ملــي ګټــو پــه پــام کــې نيولــو ســره ورکــول کېــږي.
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 -٦د بهرنيــو دولتونــو ســندونه او اطالعــات چــې د افغانســتان لــه دولــت ســره شــريک کېــږي،
بايــد د دولــت لــه لــوري یــې محرميــت وســاتل شــي او محرمیــت یــې د کورنیــو ســندونو پــه
کچــه وي.
پــه غونــډو او ناســتو کــې د اړيکــو پــر بنســټ د محرميــت لرونکــو ســندونو شــريکول پــه النــدې
ډول کېــږي:
 -١محــرم او يــا تــر دې اوچــت ســندونه د دولتــي ادارو د صالحيــت لرونکــو اســتازو تــر منــځ
پــه ناســتو کــې د تصميــم نيونــې لپــاره د ارګانونــو د اړتيــا پــر بنســټ شــريک کېــداى شــي.
 -٢محرميــت لرونکــي ســندونه د اړونــدو ارګانونــو لــه لــوري لــه شــريک کولــو وروســته چــې
شــريک شــوي ،را ټولېــږي او باطــل بلــل کېــږي .هغــه ســندونه چــې د راتلونکــې اســتفادې پــه
موخــه باطــل شــوي نــه دي ،بايــد د مســوولو افــرادو تــر څارنــې النــدې ولېــږدول شــي او ســاتنه
يــې وشــي ،لــه اســتفادې وروســته دې پــه الماريــو کــې خونــدي شــي .د مســوولینو نومونــه او
الســليک بايــد راجســتر او ثبــت شــي.
 -٣پــه غونــډو کــې د محرميــت لرونکــو ســندونو د شــريکولو پــر مهــال د اشــخاصو شــتون د
افــرادو د روڼتيــا درجــې پــر بنســټ کېــداى شــي.
 -٤د غونــډو جريــان او د ګــډون کوونکــو د نومونــو ليکلــړ د غونــډې د پيــل او پــاى لــه نېټــې او
ســاعت ســره ثبتېــږي.
 -٥پــه هغــو غونــډو کــې چــې د اشــد محــرم لــه محرميــت څخــه پــر لــوړو ســندونو بانــدې بحــث
کېــږي ،د ګرځنــده ټيلېفــون ،کامــرې او ټولــو هغــو وســايلو مخنيــوى کېــږي چــې د ثبــت او کاپــي
وړتیــا ولــري ،خــو يواځــې هغــه وخــت چــې پــه غونــډه کــې لــوړ پــوړي چارواکــي وي او هغــوی
د ســندونو د ثبــت او کاپــي کولــو اجــازه ورکــړي.
له ملي شورا سره د محرميت لرونکو سندونو شريکول په دې ډول دي:
 -١محرم او اشد محرم سندونه کوالى شي چې د ملي شورا په دواړو جرګو کې شريک شي.
 -٢لــه اشــد محــرم څخــه لــوړ ســندونه (اشــد محــرم او ســري) او (اشــد محــرم او بشــپړ ســري)،
د ولســي جرګــې ،مشــرانو جرګــې د ملــي شــورا د کورنــي او بهرنــي امنيــت کمېســيونونو د مشــرانو
59

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ مځنپ

پــه ناســتو کــې پــه هغــه صــورت کــې شــريک کېــدالى شــي چــې لــه درېيمــې درجــې د لــوړې کچــې
شــفافيت ولري.
 -٣د ملــي شــورا د دواړو جرګــو او د جرګــې د کورنــي او بهرنــي امنيــت کمېســيونونو مشــران د
خپــل قناعــت او قناعــت نــه کولــو پــه اړه د ملــي شــورا جرګــو تــه راپــور وړانــدې کــوي.

د محرمو سندونو لېږد:

 -١ټــول لــه اشــد محــرم ســندونو څخــه د لــوړ محرميــت لرونکــي ســندونه چــې کلــه د هېــواد
پــه دننــه کــې لــه يــو ځــای څخــه بــل ځــای تــه لېــږدول کېــږي ،بايــد امنيــت یــې نیــول شــوی وي.
 -٢د محرمــو ســندونو لېږدوونکــي وســايل بايــد د خطــر ضــد پــر وســایلو ســمبال او د بېړنــو
حاالتــو د مخنيــوي لپــاره چمتــو وي.
 -٣کومــو ادارو تــه چــې ســندونه لېــږدول کېــږي ،بايــد لېږدوونکــو تــه لــه وړانــدې د لېــږد الر
معلومــه وي.

د محرمو سندونو ساتنه

ټــول دولتــي ارګانونــه او بنســټونه مســووليت لــري د هغــو ســندونو چــې د راز او محرميــت وړ
وي ،ســاتنه يــې وکــړي .د محرميــت وړ ســندونه چــې پــه بېالبېلــو درجــو پــه نښــه شــوي وي ،د
اړونــدو ادارو لــه لــوري النــدې شــرايطو تــه پــه پــام ســره بايــد وســاتل شــي:
 -١د خپلــو ځانګــړو رنګونــو پــر بنســټ بايــد پــه نښــه شــي او پــه ځانګــړي رنــګ ســره پــه
اړونــدو دوســيو کــې وســاتل شــي.
 -٢محــرم ســندونه او اشــد محــرم ســندونه د اړتيــا لــه مخــې پــه الماريــو ،ســيفونو ،د مېــز پــه
خانــو او دغــه راز د اړونــدو ادارو امکاناتــو تــه پــه پــام ســره بايــد وســاتل شــي.
" -٣اشــد محــرم او ســري ســندونه" او "اشــد محــرم او بشــپړ ســري ســندونه" پــه ځانګړو شــرايطو
کــې پــه داســې ځايونــو کــې چــې د طبيعــي پېښــو او نــورو ګواښــونو لــه زيانــه خونــدي وي ،د
شــفر لرونکــو قفلونــو لرونکــي وي او د امــکان پــه صــورت کــې د امنيتــي کامــرو لــه لــوري تــرې
څارنــه وشــي؛ وســاتل شــي .کــه چېــرې لــه کيلــي لرونکــو قفلونــو ګټــه اخيســتل شــوې وي ،بايــد
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يــادې کيلــۍ همېشــه او پــه دوامــداره توګــه د ســاتونکو تــر څارنــې النــدې وي او لــه دوو قفلونــو
چــې کيلــۍ يــې لــه دوو بېالبېلــو کســانو ســره وي؛ بايــد ګټــه واخیســتل شــي.
 -٤د ســاتنې او راجســتر پــر مهــال دې د محرمــو ســندونو د ترالســه کوونکــي وخــت او نېټــه
وليــکل شــي.
 -٥کــوم کســان چــې د محرمــو ســندونو د ســاتنې پــه برخــه کــې ګومــارل کېــږي بايــد د ســندونو د
محرميــت ارزښــت تــه پــه پــام ســره يــې د افــرادو د شــفافيت درجــه ټــاکل شــوې وي.
 -٦د قفلونــو پــه کــود او نښــانو کــې بدلــون پــه بېالبېلــو ادارو کــې د څــو کســانو لــه لــوري چــې
لــه درېيمــې درجــې د لــوړې درجــې روڼتيــا خاونــدان وي ،ترســره کېــږي.
 -٧کــه د اشــد محرمــو ســندونو د ســاتنې او خونديتــوب لپــاره لــه دوو قفلونــو څخــه ګټــه
اخيســتل کېــږي ،بايــد قفلونــه يــې پــر دوو بېالبېلــو کيلــي ګانــو پرانيســتل شــي.
 -٨د ډاډ ترالســه کولــو لپــاره چــې محــرم ســندونه د پورتــه يــادو اصولــو لــه مخــې ســاتل کېــږي،
بنســټونه او ارګانونــه دې مســوولينو تــه دنــده وســپاري چــې پــه ناڅاپــي ډول لــه ســندونو څخــه
ليدنــه او څېړنــه وکــړي.

د محرميت لرونکو سندونو خوندي ساتنه:

د محرميت لرونکو سندونو د ساتنې او خونديتوب لپاره د الندې مواردو رعايت حتمي دى:
•محــرم ،اشــد محــرم« ،اشــد محــرم او ســري» او «اشــد محــرم او بشــپړ ســري» ســندونه بايــد
لــه ســاتنې مخکــې ثبــت او راجســتر شــي.
•د اشــد محــرم يــا تــر دې لــوړې درجــې لرونکــو ســندونو د لېــږد او يــا اســتفادې پــر مهــال
بايــد لېږدوونکــي او يــا اســتفاده کوونکــي د راجســتر پــه کتــاب کــې د ســاعت او نېټــې لــه
يادونــې ســره ثبــت شــي.
•محرميــت لرونکــي ســندونه پــه ډاډمنــو الماريــو کــې ســاتل کېــږي او يواځــې مســوول کســان
ورتــه د السرســي حــق لــري.

•پــه دوســيو کــې د ســندونو د ســاتنې پــر مهــال د محرميــت درجــو د ځانګــړو مشــخصو رنګونو
پــه وســيله چــې پــه پاليســۍ کــې يــې يادونــه شــوې ،ځــاى پــر ځــاى او پــه نښــه کېږي.
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•د هغــو الماريــو قفلونــه او رمزونــه چــې د ســندونو د ســاتنې لپــاره کارول کېــږي ،د ســندونو
د محرميــت لــه درجــې ســره ســم د محرميــت درجــه لــري او بايــد پــه ټــول وخــت کــې تــرې
ســاتنه وشــي .د هغــو کســانو د نومونــو د راجســتر کتــاب هــم بايــد موجــود وي چــې دغــو
قفلونــو تــه د السرســي واک لــري

د محرمو سندونو د افشا کېدو ګواښ:

دولتــي ادارې مکلفــې دي چــې تــر الس النــدې پرســونل پــر دې پــوه کــړي څــو د ټيلېفونــي خبــرو،
انټرنېټــي اړيکــو ،مکتوبونــو اســتولو ،د غږيــزو او نــا غږيــزو ســي ډي ګانــو ثبــت او لــه رســنيو ســره
د مرکــې پــر مهــال النــدې ټکــي پــه پــام کــې ونيســي:
 -١له رسنيو او عادي خلکو سره د محرمو مسايلو په اړه خبرې او بحث جواز نه لري.
 -٢د ډېر محرمو سندونو استول بايد د يادې ادارې د باوري کسانو له لوري ترسره شي.
 -٣مکالمــې او د ســندونو لېــږد د انټرنېــټ ،ټيلېفــون او برېښــنايي وســايلو لــه الرې لــه کــود پرتــه
جــواز نــه لــري.
 -۴د محرمــو ســندونو پــر وړانــدې بــې مســووليته چلنــد او يــا د ســندونو ورکېــدو پــر مهــال
دې لــه ځنــډ پرتــه اړونــدو ارګانونــو تــه خبــر ورکــړل شــي ،څــو پــه دې برخــه کــې اړيــن ګامونــه
واخيســتل شــي.
 -٥پوځــي او ملکــي لــوړ پــوړي چارواکــي دې پــه ټولنيــزو شــبکو کــې د اړونــدو ادارو چــارو لــه
خپرولــو څخــه ډډه وکــړي.
 -٦په ټولنيزو شبکو کې د پوځي چارو په اړه د انځورونو او فلمونو خپرول منع دي.
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شپږم څپرکی
رازونه

د رازونو اهميت

د  ۲۰۱۳زېږدیــز کال پــه مــې میاشــت کــې د امریــکا د ملــي امنیــت ادارې کارکوونکــي ایــډوارډ
جوســیف ســنوډن د خپــل هېــواد د ملــي امنیــت محــرم اطالعــات رســنیو تــه د برېښــنالیک لــه
الرې افشــا کــړل .لــه هماغــې ورځــې نــور پــه خپــل هېــواد کــې پــر ســنوډن ځمکــه ســره شــوه،
لــه امریــکا ســره د ســړې جګــړې د ختیــځ بــاک ســیال هېــواد روســیې تــه وتښــتېد ،هلتــه یــې د
حکومــت او مدنــي ټولنــې لــه خــوا هرکلــی وشــو .کــه څــه هــم ســنوډن نړیــوال شــهرت خپــل کــړ،
خــو پــه خپلــه خــاوره او خپــل تاریــخ کــې پــر دې ســربېره چــې پــه هېــواد کــې یــې د ډیموکراســۍ
د ثبــات او پوخوالــي دعــوا کېــږي ،ســم ځــای نــه لــري او امریکایــي ملــت هــم د ملــي امنیــت د
محرمــو خبــرو د افشــا کولــو پــه خبــره ورســره پــه زړونــو کــې نفــرت او کرکــه لــري.

د افغانســتان پــه تاریــخ کــې هــم لــه شــاه شــجاع وړانــدې او وروســته ،هــر هغــه څــوک چــې خپلــو
ملــي ارزښــتونو او محرمــو اطالعاتــو تــه ژمــن نــه وي پاتــې شــوی ،نــه پــه تاریــخ کــې ښــه ځــای لري
او نــه هــم د ولــس پــه زړونــو کــې .د تاریــخ پــه اوږدو کــې تــر اوســه زمــوږ یــوه ســتونزه هــم د ښــه
زعامــت نــه شــتون دی .ملــت هــم هماغســې چــې بایــد خپلــه دنــده د خــاورې او راتلونکــو نســلونو
پــر وړانــدې ترســره کــړي ،نــه یــې ده ترســره کــړې؛ د هــر یرغلګــر ځــواک پــر وړانــدې جنګېدلــی،
قربانــۍ یــې ورکــړې او باالخــره یــې هــر ځــواک مــات کــړی ،خو سیاســي پوهه ،سیاســي مشــارکت
او دې تــه ورتــه مســئلې بیــا نــور څــه دي چــې معاصــرو پرمختللــو ملتونــو د خپلــو مبــارزو د اصلــي
اساســاتو پــه توګــه تــرې کار اخیســتی ،خــو افغــان ولــس یــې یــا پــر چــل نــه پوهېــږي او یــا خــو د
تاریــخ پــه اوږدو کــې دا هڅــه شــوې چــې خلــک پــه تــور تــم کــې وســاتل شــي.
لــه رســنیو نیولــې تــر حکومــت او مدنــي ټولنــې ،ليــدل کېــږي چــې پــه هېــواد کــې مــو هېــڅ داســې
خبــره نشــته چــې ګڼــي لــه نــورو ســیالو ملتونــو او ګاونډیانــو څخــه پټــه وي؛ د دغــه کار یــو المــل
دا کېــدای شــي چــې لــه ملــي شــورا نیولــې تــر حکومتــه ځينــي د پرديــو ګوډاګیــان او الســپوڅي
پردیپــال پــر دنــدو ګومــارل شــوي ،خــو پــه دې کــې هــم شــک نشــته چــې خلکــو اصـ ً
ـا لــه ســره د
محرمــو ملــي خبــرو پــر ارزښــت ځــان نــه دی پــوه کــړی .کــه یــې څوکــۍ لرلــه خــو ښــه خبــره ده،
کــه نــه بیــا پــه لــوی الس د ملــي ارزښــتونو او ملــي امنیــت اړونــد محــرم اطالعــات افشــا کــوي.
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پــه  ۱۳۹۵لمريــز کال کــې د ملــي امنیــت پخوانــي عمومــي رييــس رحمــت اللــه نبيــل پاکســتان
تــه د ولسمشــر د ســفر پــر ډول ځینــې نیوکــې لرلــې؛ هغــه نیوکــې چــې بایــد د ملــي امنیــت شــورا
او ولسمشــر تــه مخامــخ پــه محــرم مجلــس کــې ویــل شــوې وای ،لــه بــده مرغــه هغــه شــخص
چــې لــه ولســي جرګــې یــې پــه ډېــره اســانۍ د بــاور رایــه اخیســتې وه ،جــدي او محرمــې خبــرې پــر
فېســبوک خپــرې کــړې ،دلتــه نــو بیــا یــو شــمېر هغــو کســانو چــې پــه هېــواد کــې خبــرو جوړولــو او
هــرې النجــې تــه لبیــک وایــي ،نــوره هــم دا خبــره لویــه کــړه .د ملــي امنیــت د عمومــي رییــس او
ولسمشــر تــر منــځ د اســتعفا خبــره لــه وړانــدې شــوې وه ،خــو نبیــل ملــت تــه د ځــان د ال نــږدې
کېــدا پــه موخــه همدغــه فرصــت وبالــه او پــه دغســې یــوه حســاس وخــت کــې یــې اســتعفا وکــړه.
کــه فکــر وشــي د ملــي امنیــت عمومــي ریاســت څوکــۍ وړه څوکــۍ نــه ده ،د خلکــو او ملــت
لــه دایمــي برخليــک او ملــي امنیــت ســره یــې هــره ښــه او بــده کړنــه تړلــې ده .کــه چېــرې د ملــي
امنیــت عمومــي رییــس رښــتیا هــم غوښــتالی چــې د ولسمشــر او بــل هــر چــا نیمګړتیــا د قانــون
پــه چــوکاټ کــې پــه ګوتــه کــړي ،نــو بــه یــې د ملــي شــورا او مدنــي ټولنــو لــه هغــو اســتازو ســره
د رســنیو پــه نــه شــتون کــې د ولسمشــر پــر وړانــدې هــر څــه روښــانه کــړي وای ،پــه دې ســره بــه
یــې هــم د ولسمشــر او ملــت تــر څنــګ د خپلــې ســترې او پاکــې دنــدې درنــاوی کــړی وای ،بــل
لــور تــه بــه ډېــرې محرمــې خبــرې د ملــي امنیــت پــه اډانــه کــې پټــې پاتــې شــوې وای.

دولتي رازونه

دولتــي رازونــه هغــه اطالعــات دي چــې د واک لرونکــو دولتــي چارواکــو لــه لــوري ،د تشــريفاتو
پــه رعايتولــو ســره پــه النــدې برخــو وېشــل شــوي دي:

کــوم اطالعــات چــې د دولتــي رازونــو پــه توګــه پــه څــو برخــو وېشــل شــوي ،د موضــوع لــه اړخــه
پــه بېالبېلــو مقولــو وېشــل کېــږي چــې تــر ټولــو مهمــې مقولــې يــې عبــارت دي لــه :پوځــي رازونه،
اقتصــادي ،علمــي او د ټيکنالوجــۍ رازونــه ،سياســي رازونــه ،د جاسوســۍ اړونــد او جاسوســۍ
ضــد اطالعــات چــې دا هــره يــوه يــې د ځانګــړو اطالعاتــو ټولګــه لــري؛ د بېلګــې پــه ډول ،پــه
پوځــي اطالعاتــو کــې دغــه النــدې برخــې راځــي:
•د هېواد امنيت د خونديتوب لپاره پوځي ستراتيژيکې طرحې.
•د نوو پوځي تجهيزاتو د توليد تاسيساتو اړوند اطالعات.

•د پوځي تجهيزاتو فني او تاکتيکي ځانګړنې او د هغو کاري الرې چارې.

د تاسيساتو او امنيتي ځواکونو ځاى پر ځاىکول او موخو ته د رسېدو لپاره یې زمينه برابرول.

د  ۱۳۵۵لمريــز کال د جــزا قانــون پــه ۲۰۱مــه مــاده کــې النــدې اطالعــات د هېــواد د دفاعــي
اســرارو لــه ډلــې څخــه شــمېرل کېــږي:
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 -۱نظامــي ،سياســي ،ډیپلوماســي ،اقتصــادي او صنعتــي اطالعــات چــې د هغــو د ماهيــت لــه
نظــره لــه هغــو اشــخاصو پرتــه چــې رســم ًا ورســره ښــکېل دي او د هېــواد دفاعــي ښــېګنو الزمــه
بللــې وي چــې نــور څــوک پــرې خبــر نــه شــي.
 -۲مکتوبونــه ،ليکونــه ،ســندونه ،رســمونه ،نقشــې ،عکســونه او نــور چــې د هېــواد ښــېګڼو الزم
کــړي وي ،پرتــه لــه هغــو اشــخاصو چــې ورســره ســرو کار لــري ،بــل څــوک پــرې خبــر نــه شــي.
 -۳پــر نظامــي تشــکيالتو او ســوقياتو پــورې اړونــد خبرونــه او اطالعــات ،حربــي وســيلې ،پــه
عمومــي توګــه هغــه اطالعــات چــې پــه نظامــي او ســتراتيژيکو چــارو پــورې اړونــد وي او د اردو
د عمومــي قوماندانــۍ لــه خــوا د هغــو د خپرولــو ليکلــې اجــازه نــه وي صــادره شــوې.
 -۴خبرونــه او اطالعــات چــې پــه تدبيرونــو او اجرااتــو پــورې اړونــد وي او د جرمونــو د کشــف
او څېړنــې يــا د هغــو د مرتکبيونــو د محاکمــې لپــاره ترســره کېــږي .ســره لــه دې صالحيــت
لرونکــې محکمــه کــوالی شــي هغــه راپورونــه چــې يــې الزم وګڼــي ،د خپرولــو اجــازه ورکــړي.

کــه اطالعــات څومــره ډېــر مهــم او د اهميــت وړ وي ،هغومــره لــه زیــان ســره مــخ وي ،پــه
همــدې موخــه پــه ځینــو هېوادونــو کــې پــر څانګــو لــه وېــش وروســته د راز پــه توګــه ســاتل کېــږي
چــې رســوا کــول يــې بيــا جــرم ګڼــل کېــږي .پــه دغــو برخــو کــې د اطالعاتــو پــر څانګــو د وېــش
قاعــده هــم پــر کيفيــت والړه وي او د کنټــرول وړ خبــره وي.
هغــه قاعــده چــې د دولتــي رازونــو د پېژندنــې پــه اړه پــه بېالبېلــو هېوادونــو کــې پــه پــام کــې نيــول
شــوې ده ،د هغــو زيانونــو کچــه ده چــې د اطالعاتــو د افشــا او رســوا کولــو پــه پايلــه کــې د هېــواد
امنيــت يــا د ملــي ادارو چــارو تــه اوړي.
دغه قواعد په ترتيب سره عبارت دي له:

•د حکومت او دولت د اساساتو له مخې ،د نه جبرانېدونکي زيان اوښتل.
•ملي امنيت او د خلکو عمومي ګټې له خطر سره مخ کېدل.

•د سازمانونو د چارو او د هغو د اصلي دندو ترسره کولو د نظام ګډوډول.

•د يوه سازمان په کورنيو چارو کې السوهنه او يا د هغه سازمان له مصلحتونو سره ټکر.

واک لرونکــي چارواکــي پــه دغــه مــورد کــې لــه پــټ مهــر څخــه پــه ډېــره پټــه او ماهرانــه توګــه
ګټــه اخلــي او يــا پــه بشــپړه توګــه د يــوه راز کلمــه پــه پــام کــې نيســي .د يادونــې وړ ده ،پــه ځينــو
هېوادونــو کــې دغــه ډول اطالعــات لــه ملتونــو څخــه نــه پټېــږي ،خــو د يــادو اطالعاتــو لــه افشــا
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کولــو څخــه د مخنيــوي لپــاره بايــد ځانګــړى قانــون او د خلکــو ژمنــې موجــودې وي او دوى بــه
ژمنــه کــوي چــې دغــه اطالعــات بــه هېڅکلــه هــم نــه رســوا کــوي.
شــاه محمــود میاخېــل چــې کلــه د کورنیــو چــارو پــه وزارت کــې مرســتیال و ،وايــي چــې پــه دفتــر
کــې يــې پــر دېوالــه د افغانســتان نقشــه بنــده او یــوه ســپینه خیرنــه پــرده هــم پــرې را ځوړنــده وه.
دی زیاتــوي ،خپلــو همکارانــو تــه یــې وویــل چــې دا پــرده ډېــره خیرنــه ده او بایــد ویــې مینځــي،
خــو کلــه چــې یــې پــرده لــه نقشــې لــرې کــړه ،نــو نقشــه ډېــره ښــکلې ښــکارېده .میاخېــل وایــي:
مــا ورتــه وویــل چــې پــرده نــوره مــه ځوړنــدوئ؛ ځکــه نقشــه پــه خپلــه ښایســته ده.

د نومــوړي پــه خبــره چــې وروســته د کورنیــو چــار وزارت د مطبوعاتــو برخــې مشــر ورتــه وویــل
چــې صاحــب! دا نقشــه محرمــه ده ،بایــد پــرده پــرې ځړېدلــې وي .دی وايــي :مــا ورتــه وویــل
چــې د دې نقشــې محرمیــت پــه څــه کــې دی؟ ویــل یــې دا نقشــه خــو لــه هېــواد څخــه بهــر پــه
بــل ملــک کــې چــاپ شــوې ده ،د نــړۍ ټــول اســتخبارات پــه افغانســتان کــې فعالیــت لــري او د
ګــوګل ايــرت ( )Google Earthپــه وســیله هــر ځــای کتلــی شــي او لــه دې څخــه خبــر نــه يــې
چــې اوســنۍ ټکنالوجــي دومــره مخکــې ده چــې زمــوږ د بېچــاره ګانــو هــر څــه تــرې ښــکاري ،ان
زمــوږ تــر غرونــو النــدې زېرمــې هــم نــورو تــه لــه مــوږ څخــه ښــې معلومــې دي .اوس تــه راتــه
ووایــه چــې زمــوږ څــه لــه نــورو هېوادونــو څخــه پــټ دي؟
افغانســتان لــه افغانانــو څخــه پــټ او محــرم دی؛ ځکــه چــې دوی د خپــل ملــک پــر حالتونــو خبــر
نــه دي؛ اســتخباراتي لوبــې همداســې دي چــې خپلــه خبــره درتــه ســتا پــه خولــه کــې درکــوي او
بیــا خلــک پــه هغــو خبــرو شــخوند وهــي او داســې فکــر کــوي چــې ګواکــې دوی خپلــې خبــرې
پــه خپلــه کــوي .د اســتخباراتي کړيــو موخــه دا ده چــې د افغانســتان ژمــن او زړه ســواند خلــک
څرنګــه نــوم بــدي کــړي ،پــه ولــس او هــم حکومــت کــې داســې بــې بــاوري پــر یــو او بــل پیــدا
کــړي چــې ســړی حتــا پــر خپــل ځــان هــم شــکمن شــي او د همــکارۍ ،اعتمــاد او تفاهــم فضــا
لــه منځــه یوســي ،تــر څــو د اســتخباراتي شــبکو لپــاره د فعالیــت زمینــه برابــره وي.

د ناروغ راز

د نــاروغ د راز ســاتنه پــر ډاکترانــو بانــدې د ناروغانــو د بــاور اصلــي محــور بللکېــږي ،څو چې نــاروغ د
راز پــه ســاتنهکــې پــر ډاکتــر پــوره بــاوري نــه وي ،ښــايي درملنــه یــې ښــه پایلــه ونــه لــري او يــا هــم هغــه
الزم اطالعــات چــې ډاکتــر يــې بایــد لــه نــاروغ څخــه ترالســه کــړي ،ښــايي د همــدې بــې بــاورۍ لــه
املــه یــې ترالســه نــهکــړي .د نــاروغ پــه راز کــې پــه ټولهکــې د ناروغــۍ عاليــم ،معاينات ،د ازمايښــتونو
پايلــې ،تشــخيص ،د پيســو د ورکــړې او پــه روغتيایــي خدماتــو پــورې د اړونــدو معامالتــو اطالعــات
شــامل وي چــې يــاد روغتيايــي طبــي ســوابق د روغتيايــي اطالعاتــو پــه بڼــه ترتيبېږي.
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راز ســاتنه حتــا لــه مــرګ څخــه وروســته هــم د نــاروغ قانونــي حــق بلــل کېــږي ،د بقــراط پــه
ســوګند نامــه کــې هــم د نــاروغ محرميــت او راز ســاتنه د اصلــي اخالقــو اســاس بلــل شــوی دی،
دغــه راز بشــري حقونــه هــم ډاکتــران د نــاروغ احتــرام او راز ســاتنې تــه هڅــوي .پــه افغانســتان
کــې د طبــي اخالقــو الرښــود لــه مخــې ،د نــاروغ د راز او روغتيايــي اطالعاتــو د ســاتنې لپــاره
بايــد ډاکتــر النــدې کړنــې پــه نظــر کــې ولــري:
 -۱لــه نــاروغ ســره پــه داســې ځــای کــې د هغــه د ناروغــۍ پــه هکلــه پوښــتنه وکــړي چــې بــل
څــوک يــې غــږ وا نــه وري.
 -۲هغه اطالعات چې د ناروغ په اړه يې ليکي ،بايد د بل چا الس ته ور نه شي.
 -۳د ناروغ د ناروغۍ دوسيه بايد په خوندي ځای کې وساتل شي.

 -۴هغــه اطالعــات چــې د نــاروغ پــه هکلــه لــه بــل کــس ســره د مشــورې اخيســتلو لپــاره
شــريکېږي ،لومــړی بایــد ځــان پــر دې بــاوري کــړي چــې یــاد اطالعــات خونــدي ســاتل کېــږي.
 -۵هــر کلــه چــې د نــاروغ پــه هکلــه لــه خپلــو همکارانــو ســره د مشــورې اخيســتو لپــاره خبــرې
کــوي ،بايــد نــور کســان يــې خبــرې وا نــه وري.

 -۶کــه چېــرې د ناروغــۍ پــه اړه د نــاروغ خپلــوان د ټيلېفــون لــه الرې اطالعــات غــواړي ،لــه
اطالعاتــو ورکولــو بايــد ډډه وشــي ،خــو پــه هغــه صــورتکــې چــې نــاروغ ټيلېفــونکوونکی شــخص
وپېژنــي او د نــاروغ رضايــت وي ،نــو یواځــې د نــاروغ د حالــت پــه اړه اطالعــات ورکــولکېدای شــي.

د ناروغ د اطالعاتو شريکول

د اغېزناکــو روغتيايــي خدمتونــو وړانــدې کولــو لپــاره د نــاروغ د اطالعاتــو شــريکول د نــاروغ او
ټولنــې دواړو لپــاره مهــم دي .پــه دې اړه د راز ســاتني اصــل بايــد نــاروغ تــه تشــريح شــي او دغــه
ټکــي بايــد هــم ورتــه پــه ډاګــه شــي چــې دغــه اطالعــات د ښــې روغتيــا پالنــې پــه موخــه ترســره
کېــږي .پــه ټولــو حالتونــو کــې هــر کلــه چــې د نــاروغ راز افشــا کېــږي ،بايــد ډاکتــر د راز افشــا
کولــو داليــل د نــاروغ پــه دوســيه کــې وليکــي .د مســلکي صالحيــت او حــدودو پــه چــوکاټ کــې
يــو ډاکتــر د رازدارۍ او محرميــت د اصــل پــه پــام کــې نيولــو ســره محــدود اطالعــات لــه نــاروغ
او د هغــه لــه کورنــۍ ســره شــريکوالی شــي ،خــو کلــه چــې ډاکتــر د رســنيو لــه الرې لــه خلکــو
ســره د ناروغيــو پــه اړه اطالعــات شــريکوي او د ناروغانــو پوښــتنو تــه ځوابونــه وايــي ،ګرانــه ده
چــې الزمــه رازداري او محرميــت پــه کــې مراعــت کــړي.
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د همــدې لپــاره د نــاروغ د محرمیــت ،وقــار ســاتنې او د رازدارۍ لــه حــق څخــه د مالتــړ پــه
موخــه لــه نــاروغ څخــه د ګڼــو خلکــو پــه مــخ کــې د ناروغــۍ اړونــد لــه پوښــتنو کولــو بایــد ډډه
وشــي .دغــه راز د څېړنــې پــه هېــڅ پــړاو کــې بایــد نــاروغ زیانمــن نــه شــي او د نــاروغ پــټ رازونــه
بایــد د هغــه لــه اجــازې پرتــه خپــاره نــه شــي .ډاکتــران د نــاروغ پــه اړه اطالعــات د دې لپــاره
راټولــوي چــې د نــاروغ د ناروغــۍ پــه اړه ښــه تشــخیص وکــړای شــي او د نــاروغ د خپلوانــو
نظرونــه او اطالعــات ممکــن ،د نــاروغ د ښــې پاملرنــې لپــاره مرســته وکــړي او لــه بلــې خــوا
ډاکتــران د نــاروغ د خپلوانــو اندېښــنو تــه هــم غــوږ نیســي ،خــو د نــاروغ لــه اجــازې څخــه پرتــه
بایــد د نــاروغ رازونــه لــه بــل چــا ســره شــریک نــه شــي ،ښــه دا ده ،مخکــې لــه دې چــې د نــاروغ
لــه خپلوانــو ســره اړیکــه ونیــول شــي ،د نــاروغ اجــازه دې واخيســتل شــي .کــه چېــرې نــاروغ هــم
لــه نــورو ســره د خپلــو اطالعاتــو شــریکولو اجــازه ورکــړي ،ډاکتــر بایــد لــه خپــل قضــاوت څخــه
کار واخلــي او پــه هغــې کچــه اطالعــات لــه نــورو ســره شــریک کــړي چــې اړیــن وي او پــه اړه یــې
د ډېــرو او غیــر اړینــو اطالعاتــو لــه ورکولــو بايــد پــه جــدي توګــه ډډه وکــړي.
پــه افغانســتان کــې د طبــي اخالقــو الرښــود لــه مخــې ،د نــاروغ شــخص اطالعــات بايــد پــه
النــدې حالتونــو کــې شــريک شــي ،خــو پــه ټولــو نــورو حالتونــو کــې بايــد کوښــښ وشــي چــې د
نــاروغ رضايــت واخيســتل شــي:
 -۱په هغه صورت کې چې قانون وغواړي.

 -۲د محکمــې د حکــم پــه صــورت کــې خــو هغــه اطالعــات بــه محکمــې تــه ورکــول کېــږي چــې
اړيــن وي ،د غيــر ضــروري او غیــر اړينــو اطالعاتــو لــه ورکولــو څخــه بايــد ډډه وشــي.
 -۳پــه هغــه صــورت کــې چــې ټولنــې تــه لــوی ګــوښ متوجــه وي ،لکــه ســاري او خطرناکــه
ناروغــي؛ دا ځکــه چــې ډاکتــر نــه يواځــې د نــاروغ ،بلکــي د ټولنــې پــه مقابــل کــې هــم مســووليت
لــري .د ټولنــې د روغتيــا ســاتنه دډاکتــر مســلکي او ټولنيــز مســووليت دی.

ځينــي وخــت کېــدای شــي د نــاروغ شــخصي او محــرم اطالعــات ان د نــاروغ لــه رضايــت څخــه
پرتــه لــه نــورو ســره شــريک شــي ،ډاکتــر کــوالی شــي چــې د نــاروغ لــه اجــازې پرتــه د ټولنــې د
روغتيــا ســاتنې پــه موخــه د نــاروغ راز خپــل همــکار ،ادارې ،پوليــس او لــه ټولــو بــا صالحيتــه
چارواکــو ســره پــه النــدې حالتونــو کــې شــريک کــړي:
 -۱پــه هغــه صــورت کــې چــې نــاروغ يــو کــس پــر قتــل وګواښــي ،پــه دغــه صــورت کــېډاکتــر
مســوول دی چــې موضــوع لــه ځنــډ پرتــه خپــل مســتقيم امــر او د روغتــون لــه ادارې ســره شــريکه
کــړي او اداره مکلفــه ده چــې پــه دې اړه بېړنــی او جــدي اقــدام وکــړي او امنيتــي مســوولين خبر کړي.
69

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ مږپش

 -۲پــه ډېــرو بېړنيــو او خطرناکــو پېښــو او حالتونــو کــې کــه چېــرې اداره پــر دې بــاوري شــي چــې
د چــا ځــان پــه خطــر کــې دی ،اداره مکلفــه ده چــې یــاد شــخص خبــر کــړي.
 -۳پــه داســې حالــت کــې چــې د یــوې ســاري ناروغــۍ د خپرېــدو جــدي احتمــال موجــود وي
او د نــاروغ رضايــت وخــت نيســي.
 -۴کلــه چــې ډاکتــر پــر دې بــاوري وي چــې يــو نــاروغ تــر درملنــې النــدې وي او پــر زیــان
منونکــو اشــخاصو ،لکــه ماشــومانو بانــدې ان جنســي تېــری کــوي او يــا هــم تــر دې خطرنــاک
ثابتېــږي ،روغتيايــي اداره یــې بايــد پــه اړه تصمیــم ونیســي.
 -۵کلــه چــې نــاروغ د تصميــم نيولــو تــوان ونــه لــري ،پــه داســې حالــت کــې د نــاروغ خپلــوان
کــوالی شــي پــه دې برخــه کــې مرســته وکــړي.
 -۶کلــه چــې ډاکتــر پــر دې بــاوري وي چــې د راز پــه افشــا کولــو ســره نــاروغ ځــان تــه او يــا هــم
نــورو همکارانــو تــه جــدي ســتونزه نــه پېښــوي؛ د بېلګــې پــه ډول د امريــکا د مريلنــډ د روغتيــا
او ذهنــي پالنــې اداره (ډي .اېــچ .اېــم .اېــچ) لــه خپلــو ناروغانــو ســره د خصوصــي حريــم د
ســاتلو يادښــت الســلیکوي چــې پــه کــې د نــاروغ اړونــد طبــي اطالعــات څرنګــه کارول کېــږي او
څرګندېــږي او نــاروغ هغــه تــه څــه ډول السرســی موندلــی شــي.
پــه دغــه يادښــت کــې لــه نــاروغ څخــه اجــازه اخيســتل کېــږي چــې د هغــه روغتيايــي اطالعــات
د وړانــدې شــوو خدماتــو د کیفيــت د ارزونــې پــه ادارو کــې لــه نــورو څانګــو او نــورو ادارو
ســره د نظارتــي فعاليتونــو پــه موخــه د ايالتــي او فدرالــي څارونکــو پــه واک کــې ورکــوي .پــه
دغــه يادښــت کــې راغلــي چــې روغتيــا او خونديتــوب تــه لــه پېــښ ګــواښ څخــه د مخنيــوي
پــه صــورت کــې دغــه اداره ښــايي د نــاروغ اطالعــات د اړتيــا پــه صــورت کــې لــه قانــون پلــي
کوونکــو ســره او لــه هغــو نــورو افــرادو ســره شــریک کــړي چــې پــه مناســب ډول کــوالی شــي لــه
ګــواښ او زیــان څخــه مخنيــوی وکــړي او يــا يــې راټيــټ کــړي.
دغــه اداره هغــو ناروغانــو تــه چــې د ممکنــه نــاوړه ګټــې اخيســتنې ،بــې پروايــۍ ،کورنــي
تاوتريخوالــي او يــا کــوم بــل جنايــت قربانــي شــوي وي ،اعالنــوي چــې اطالعــات يــې د دوی او
نــورو روغتيــا او خونديتــوب تــه د جــدي ګــواښ د مخنيــوي پــه خاطــر ښــايي تــر هغــه بريــده چــې
اړتيــا ورتــه ليــدل کېــږي ،لــه اړونــدو چارواکــو ســره شــريک شــي.

هغــه ناروغــان چــې پــه یــوه دعــوا ،نــزاع او ادعــا کــې ښــکېل وي ،د هغــو روغتيايــي اطالعــات د
يــوه شــکايت د پلټنــې او يــا نــورو قانونــي بهيرونــو پــه ځــواب کــې لــه محکمــې ســره شــريکوي.
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اووم څپرکی

د اطالعاتو محرميت
ژورنالېستيکي محرميت

د نــړۍ پــه ټولــو برخــو کــې ژورنالېســتان هڅــه کــوي ،هغــه خلــک چــې دوی تــه پــه محــرم ډول
اطالعــات ورکــوي ،هويــت يــې پــټ وســاتي .دا د ژورنالېســتانو کــوم ځانګــړی حــق يــا امتيــاز
نــه دی ،بلکــې هغــوی دا خپلــه دنــده ګڼــي او هغــه اشــخاص چــې لــه ژورنالېســتانو ســره د خبــرو
کولــو لــه الرې جــدي ګواښــونه او ســتونزې ګالــي څــو خلکــو تــه اړيــن اطالعــات ورســېږي ،بایــد
ســاتنه او درنــاوی یــې وشــي .اروپايــي هېوادونــه پــه قانــون کــې تــر يــوه بریــده ژورنالېســتيکي
محرميــت ســاتي؛ پــه اســپانيا او پرتــګال کــې د يــو ډول ژورنالېســتيکي امتيــاز ضمانــت د دوی
پــه اساســي قوانينــو کــې شــوی دی .پــه اوتريــش ،ډنمــارک ،فنلنــډ ،فرانســې ،جرمنــي ،ايټاليــا،
ليتوانيــا ،نــاروې ،پولينــډ ،ســويډن او برېتانيــا کــې د ژورنالېســتانو د ســرچينو ســاتلو لپــاره پــه
اجرايــي او جنايــي قوانينــو کــې ځينــي حکمونــه شــامل دي.
د دغــو هېوادونــو تــر منــځ د ژورنالېســتيکي محرميــت ســاتنې کچــه لــه بل ســره خــورا توپيــر لري،
د بلجيــم او هالنــډ حقوقــي سیســتمونه د ســرچينو ســاتنه تــر يــوه بریــده پرتــه لــه کــوم ځانګــړي
حکــم څخــه پېژنــي .پــه ګرجســتان ،ازربايجــان او لوکزامبــورګ کــې د محرميــت ســاتنې لپــاره
قوانيــن د جوړېــدو پــه حــال کــې دي .د اروپايــي کنوانســيون غــړي هېوادونــه مجبــور دي چــې د
اروپــا د بشــري حقونــو محکمــې د قضيــو د قانــون مطابــق د ژورنالېســتانو لــه ســرچينو ســاتنه
وکــړي .د بشــري حقونــو لپــاره د اروپايــي کنوانســیون پــه لســمه مــاده کــې د هغــو اطالعاتــو چــې
پــه محــرم ډول الس تــه راځــي ،د ســاتنې حکــم يــې شــوی دی.
کــه د اطالعاتــي ســرچينو لــه محرميــت ســره بــې پروایــي وشــي ،نــو بيــا نــور خلــک چــې مهــم
اطالعــات لــري ،ژورنالېســتانو تــه لــه نــږدې کېــدو څخــه بــه ډډه وکــړي او پــه پایله کې بــه اطالعات
پــټ پاتــې شــي .کــه د ژورنالېســت او ســرچينې اړيکــې خرابــې شــي ،نــو د اطالعاتــو رســونې بهیــر
تــه بــه زيــان ورســېږي .نــه يواځــې د دې خطــر شــته چــې خلــک بــه لــږ اطالعــات الســته راوړي،
بلکــې دا وېــره هــم شــته چــې هغــه اطالعــات ،ترالســه کېــږي ،د لــږ اعتبــار وړ بــه وي.
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د يــوه ژورنالېســت د اطالعاتــو د محرمــې ســرچينې ســاتنه قانونــي کړنــه ده ،خــو قــوي اســتدالل
نــه شــي کېــدای او دا پــه شــرايطو پــورې اړه لــري چــې محکمــه دا ډول اســتدالل منــي او کــه
ژورنالېســت تــه حکــم کــوي چــې خپلــه د اطالعاتــو محرمــه ســرچينه افشــاء کــړي .د محکمــې لــه
دغــه راز حکــم څخــه ســرغړونه د ژورنالېســت لــه خــوا محکمــې تــه ســپکاوی بلــل کېــږي؛ دلتــه
بايــد ژورنالېســت د خپــل ځــان ســاتنه او د ملــي ګټــو اهميــت ســره پرتلــه کــړي او يــو تــرې وټاکــي.
د اطالعاتــو د محرمــې ســرچينې افشــاء عامــه ګټــو تــه پــه زيــان او د ژورنالېســت ژونــد تــه پــه ګــواښ
پــورې اړه لــري .د اطالعاتــو واقعيــت بايــد تــر هغــه بریــده وي چــې محکمــه وکــړای شــي د اطالعاتو
لــه ســرچينې پرتــه خپــل بهيــر پر مخ بوځــي .په دې مرحلهکې د اطالعاتو افشــاء ښــايي ژورنالېســتانو
تــه د نــوم بــدۍ المــل وګرځــي .د يــوې ســرچینې محرميــت د يــوه ژورنالېســت اخالقــي حــق دی،
خــو کلــه چــې محکمــه د دغــه محرمیــت د افشــاء کولــو پرېکــړه وکــړي ،دغــه حــق لــه منځــه ځــي .د
 ۱۳۸۸لمريــز کال د ټولیــزو رســنيو قانــون د شــپږمې مــادې لــه مخــې ،ژورنالېســتان حق لــري د خپلو
معلوماتــي ســرچينو لــه پــه ډاګــهکولــو (افشــاء) څخــه ډډه وکــړي ،خــو هغــه وخــت بايد دا ســرچينې
پټــې ونــه ســاتي چــې واکمنــې محکمــې د هغــو د افشــاء حکــمکــړی وي.

کــه د يــوې ســرچينې لــه خــوا قصــد ًا ژورنالېســت تــه ناســم اطالعــات ورکــړل شــي ،ژورنالېســت
بايــد د هغــې ســرچينې د هويــت د افشــاء کولــو لــه املــه رامنځتــه کېدونکــي ګټــې او زيانونــه
دواړه پرتلــه کــړي .د اطالعاتــي ســرچينې او د اطــاع ورکوونکــي هويــت پــټ ســاتل د څېړنيــز
ژورنالېــزم لپــاره ډېــره اساســي او بنســټيزه مســئله ده ،هــر څومــره چــې يــوه مســئله جــدي وي،
پــه هماغــې انــدازه د خبــر ورکوونکــي لپــاره ســخته ده چــې اطالعاتــو ورکولــو تــه زړه ښــه کــړي.
د ژورنالېســت او د هغــه د ســرچينې تــر منــځ د اړيکــې کيفيــت د هغــو اطالعاتــو کميــت ټاکــي
چــې د خلکــو پــه واک کــې ورکــول کېــږي .خبرونــه د يــوه تعريــف لــه مخــې چــې د ورځپاڼــو دوو
لويــو پانګوالــو (الرد نورتکليــف او ويليــام رندولــف هيرســټ) تــه يــې نســبت ورکــول کېــږي،
دا دی چــې پــه ځانګــړي ډول شــرموونکي واقعيتونــه د خلکــو ولکــي تــه تصادفــي نــه راځــي ،يــو
ژورنالېســت اړ دی چــې دغــه واقعيتونــه خلکــو تــه ورســوي ،دغــه کار يواځــې د ژورنالېســت لــه
خــوا د پراخــو ســرچينو پــه موندلــو ســره ترســره کېــږي.

کلــه چــې يــو ژورنالېســت مجبورېــږي څــو د قضايــي سيســتم د يــوې برخــې پــه څېــر فعاليــت
وکــړي ،لکــه د محرمــو اطالعاتــو د ســرچينې پــه افشــاء ،د فلــم ،ســندونو يــا نــورو شــواهدو پــه
وړانــدې کولــو کــې ،نــو دغــه کار جــدي ګواښــونه رامنځتــه کــوالی شــي ،لــه همــدې املــه د ۲۰۰۰
زېږديــز کال پــه فبــرورۍ مياشــت کــې د نــړۍ درېيــو لوړپــوړو ادارو (د بيــان د ازادۍ لپــاره د امريــکا
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متحــده ايالتونــو موسســې ،د رســنيو ازادۍ لپــاره پــه اروپــا کــې د امنيــت او همــکارۍ موسســې او د
بيــان او عقيــدې ازادۍ لپــاره د ملګــرو ملتونــو ځانګــړی اســتازي) پــر النــدې بيانیــه هوکــړه وکــړه:
«ژورنالېســتان بايــد هېڅکلــه اړ نــه شــي څــو خپلــې ســرچيني افشــاء کــړي ،خــو دا چــې دغــه کار
د يــوې جنايــي پلټنــې يــا پــر جنايــي جــرم د کــوم تــورن شــخص د دفــاع لپــاره اړیــن وي او يــا دا
چــې د يــوې محکمــې لــه خــوا ورتــه حکــم شــوی وي ،پــه داســې حــال کــې چــې د خپلــې قضيــې
د وړانــدې کولــو لپــاره پــوره فرصــت ورکــړل شــوی وي».
هغــه ژمنــه چــې لــه مخــې يــې د اطالعاتــي ســرچينې او اطــاع ورکوونکــي هويــت بایــد تــر هــر ډول
شــرايطو النــدې محــرم (پــټ) وســاتل شــي؛ يــوه درنــه او پېچلــې ســتونزه ده؛ ځکــه دا بايد لــه نورو
حقونــو ،دنــدو ،واکونــو او قوانینــو څخــه جــا ونــه لیــدل شــي؛ لکــه ژورنالېســتان چــې پــه محکمــه
کــې د اطالعاتــي ســرچينې د نــوم لــه اخيســتو ډډه کــوي ،نــو د محکمــې پــر پايلــو نــاوړه اغېــزه
ښــندي؛ ځکــه چــې دا د هــر وګــړي دنــده ده چــې د محکمــې پــر وړانــدې ،هغــه مهــال چــې ورتــه
اړتيــا پېښــه شــي او يــا تــرې وغوښــتل شــي ،نــو پــه صداقــت ســره اعتــراف وکــړي او رښــتيا ووايي.
خــو بيــا هــم خپلــواک ژورنالېســتان کــوالی شــي د محرميــت خونــدي والــي ژمنــه لــه ســرچينې
ســره وکــړي ،خــو ژورنالېســتانو تــه مشــوره ورکــول کېــږي ،مخکــې لــه دې چــې دغــه ژمنــه
ســرچينې تــه ورکــوي ،بايــد د خپــل ايډېټــر او نــورو لوړپــوړو چارواکــو هوکــړه او ژمنــه ترالســه
کــړي او ژورنالېســت بايــد هڅــه وکــړي داســې بــاور ترالســه کــړي چــې دغــه ژمنــه يــې د رســنۍ
کــوم اجرايــوي شــخص يــا ايډېټــر نــه ماتــوي .پــه ځينــو قانونــي واکمنيــو کــې د يــوه ژورنالېســت
د محرميــت ژمنــه د رســنۍ او ســرچينې تــر منــځ پــر تــړون تعبيرېــږي؛ هغــه ژورنالېســتان او
رســنۍ چــې دغــه ډول تــړون تــر پښــو النــدې کــوي ،لــه قانونــي اړخــه مجــرم بلــل کېــږي.
ځينــي وختونــه محرمــې ســرچينې پــه تــړون کــې شــرطونه هــم ږدي ،پــه هغــو کــي ښــايي دا هــم
وي چــې د ســرچينې څرګندولــو لپــاره کــوم نــوم يــاد شــي يــا تــر کــوم بریــده پــه راپــور کــې معرفــي
شــي؛ لکــه ( )Xتــه نــږدې ســرچينه وايــي .دغــه دقیــق کلمــات چــې هوکــړه پــرې شــوې ،خــورا
مهــم دي او ژورنالېســتان بايــد پــه هوکــړه کــې راغلــو ژمنــو او شــرطونو تــه پــه کتــو عمــل وکــړي.
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د وېبپاڼو او انالين خپرونو د محرميت تګالرې

وېبپاڼــې او ټولــې نــورې اناليــن خپرونــې بايــد د شــخصي اطالعاتــو د ســاتنې لپــاره د محرميــت
معيــاري تــګالره ولــري ،څــو د امــکان تــر حــده ،هغــه خلــک چــې خپل شــخصي اطالعات ورســره
شــريکوي ،ســاتنه يــې وکــړي او خونــدي وي .دغــه ډول تــګالرې پــه افغانســتان کــې یــوازې د ســره
صلیــب نړیوالــه کمېټــه (ای ســي ار ســي) ،د ســرې میاشــتې ملــي ټولنــه ،لــه افغانســتان ســره د المان
د همکاريــو پروګــرام ،موبــيګــروپ او پــژواک خبــري اژانــس لــري.
د پژواک خبري اژانس د محرميت تګالره په الندې ډول ده:

د پژواک خبري اژانس د محرميت تګالره

پــژواک خبــري اژانــس ستاســو د انالیــن شــخصي اطالعاتــو د ســاتنې لپــاره ژمــن دی .هغــه ځانګړي
شــخصي اطالعــات چــې د پــژواک لــه وېبپاڼــې د ګټــېاخیســتنې پــر مهــال وړانــدې کــوئ ،لــه هغــو
څخــه د پــژواک اداره بېرتــه تاســو تــه پــه ښــه توګــه د خدمتونــو وړانــدې کولــو لپــاره ګټــه اخلــي.

پــه دې تــګالره کــې بــه دا موضــوع بشــپړه روښــانه شــي چــې پــژواک اطالعــات څرنګــه راټولــوي،
څــه ډول ګټــه تــرې اخلــي او بیــا څرنګــه کــوالی شــئ پــر خپلــو اطالعاتــو کنټــرول ولــرئ.
 -۱راټولېدونکي اطالعات

د دې لپــاره چــې پــژواک ستاســو پــه خوښــه خدمتونــه وړانــدې کــړي ،نــو پــه ویبپاڼــه کــې د نــوم
لیکنــې او یــا نــورو اړونــد اړتیــاوو لپــاره ښــايي لــه تاســو ځینــي اطالعــات راټــول کــړي .دغــه
اطالعــات هغــه وخــت راټولېــږي چــې پــژواک تــه کــوم وړاندیــز وشــي یــا ولېــږل شــي او کلــه هــم
د دې لپــاره چــې د پــژواک پــه انټرنېټــي خپرونــو او خدمتونــو کــې ګــډون وغــواړئ.
کلــه چــې د پــژواک ویبپاڼــه خالصــوئ ،هلتــه بــه د ځــان پــه اړه هېــڅ ډول شــخصي اطالعــات
ونــه ګــورئ .دغــه راز د پــژواک د وړيــا خدمتونــو ترالســه کولــو لپــاره اړ نــه یاســت چــې شــخصي
اطالعــات شــريک کــړئ.

د شــخص نــوم ،برېښــنالیک ،د ټیلېفــون یــا موبایــل شــمېره ،جنســیت او د زېــږدو نېټــه پــه شــخصي
اطالعاتــو کــې راځــي .دغــه راز ښــايي لــه تاســو د وېبپاڼــې پــه برخــو کــې ځیني شــخصي اطالعات
وغوښــتل شــي .ښــايي پــژواک لــه تاســو ځینــي نــور معلومــات هــم وغــواړي ،لکــه پــه النــدې ځینــو
بېلګــو کــې خــو د یادونــې ده چــې لــه دې ټکــو ســره نــه محدودېــږي؛ لکــه لېوالتیــاوې ،وړاندیزونــه،
75

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ مووا

نظرونــه ،وینــاوې او یــا هــم دا چــې د پــژواک لــه خدمتونــو څخــه ګټــه پورتــه کــوي .پــژواک لــه دغــو
اطالعاتــو څخــه د یــادو موخــو لپــاره ګټــه اخلــي ،د دې لپــاره چــې خپــل ګډونــوال ال ښــه وپېژنــي
او اړتیــاوې يــې درک کــړي.

دغــه راز اړ نــه یاســت معلومــات شــریک کــړئ ،خــو کــه یــې لــه شــریکولو ډډه وشــي ښــايي د
پــژواک لــه ځینــو ځانګــړو خدمتونــو بــې برخــې شــئ.

ښاښــي پــه ځینــو وختونــو کــې د نــورو شــخصي اطالعاتــو غوښــتنه هــم وشــي ،پــه دې اړه بــه د
ویبپاڼــې پــه برخــو کــې پــوره وضاحــت ورکــړ شــي چــې پــژواک ولــې دغــه اطالعــات غــواړي او
څرنګــه ګټــه تــرې اخلــي.
 -۲د اطالعاتو د ساتنې ډول

هغــه اطالعــات چــې د وېبپاڼــې لــه الرې وړانــدې کــوئ ،کمپیوټــر تــه لــه لېږدولــو وروســته زېرمــه
کېــږي .کېــدای شــي دغــه اطالعــات د اړتيــا پــه صــورت کــې هلتــه وســاتل شــي او یــا د پروســس او
کار اخیســتنې لپــاره د پــژواک لــه ګډونوالــو ،دخدمتونــو لــهوړانــدېکوونکــو او د بــاور وړ لــه بلــې
درېیمــې ډلــې ســره شــريک شــي .دا هــم بایــد وویــل شــي ،کــه چېــرې لــه هېــواده بهــر د پــژواک لــه
خدمتونــو څخــه ګټــه اخلــئ ،نــو کېــدای شــي اطالعــات مــو لــه افغانســتانه بهــر واســتول شــي ،څــو
تاســو تــه هغــه ځانګــړي اطالعــات وړانــدې شــي.

تاســو خپــل اطالعــات د تــګالرې لــه شــرایطو ســره چــې راټولــول ،ســاتنه او د خصوصــي حریــم
ســاتنه دي ،ســم وړانــدې کــوئ ،پــژواک هڅــه کــوي ډاډه شــي چــې لــه وړانــدې شــوو اطالعاتــو
ســره د تــګالرې مطابــق چلنــد شــوی او هغــه اطالعــات مــو چــې وړانــدې کــړي ،پــه ســمه توګــه د
پــژواک پــه ســرورونو کــې خونــدي ســاتل کېــږي.
 -۳له اطالعاتو د ګټې اخيستنې ډول

پژواک؛ له اطالعاتو د الندې موخو لپاره ګټه اخلي:

•د وېبپاڼې ،د تجربې د څارنې ،ودې او وړتیا او خپلو نورو خدمتونو لپاره.

•د خدمتونــو وړانــدېکولــو ،اســانتیا برابرولــو او د بیاڅارنــې لپــاره؛ د بېلګــې پــه توګــه د پژواک
او یــا نــورو اړونــد وېبپاڼــو اړیکــو او خبرونــو د خپرولــو لپــاره .دغــه راز د برېښــنالیکُ ،پســټ،
فکــس یــا ټيلېفــون لــه الرې د خدمتونــو وړانــدې کــول او یــا تاســو تــه د خبرتیــاوو وړانــدې
کولــو لپــاره؛ د بېلګــې پــه توګــه دا چــې یــو ځانګــړی خدمــت د ال زیــات غــور ه والــي او ښــه
کېــدو لپــاره ځنــډول شــوی وي)؛
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•د ترالسه کړو هر ډول شکایت او یا پوښتنو ځواب؛

•په وېبپاڼه کې د وړاندې شوو اطالعاتو په اړه اړیکه نیول.

 -۴د اړیکو نیولو حالتونه

پژواک په الندې حالتونو کې له تاسو سره اړیکه نیسي:
•د هغــو خدمتونــو او کړنــو پــه اړه خبرتیــا ورکــول چــې پــه اړه یــې نــو م لیکنــه شــوې ،څــو
وکــوالی شــو ډاډه شــو چــې اړونــد خدمتونــه پــه ســمه توګــه وړانــدې شــوي دي؛
•په هغه حالت کې چې د ال ډېر پوهاوي او نورو معلوماتو لپاره مو غوښتنه کړې وي؛
•د پژواک وېبپاڼې کې ستاسو د ګډون او ونډې اخیستنې په اړه؛
•د خدمتونــو پــه اړه ســروې (څــار او بیــا کتنــه) کــې ګــډون تــه د بلنــې لپــاره (پــه ســروې کــې
ګــډون اجبــاري نــه دی)؛
•د بازارموندنــې موخــو لپــاره؛ پــه ځانګــړې توګــه پــه هغــه حالــت کــې چــې لــه النــدې (پنځــم
شــمېره ســرلیک) مــواردو ســره مــو موافقــت کــړی وي.

کــوالی شــئ د پــژواک لــه وېبپاڼــو څخــه چــې د یــو ځانګــړي خدمــت پــه اړه درســره څرنګــه اړیکــه
نیســي ،معلومــات ترالســه کړئ.
 -۵د بازارموندې د موخو په اړه اړیکه
یواځــې پــه هغــه حالــت کــې چــې تاســو پــه خپلــه غوښــتنه کــړې وي ،پــژواک د النــدې مــواردو پــه
اړه درســره اړیکــه نیســي:
•د نــوو خدمتونــو ،تولیداتــو او ځانګــړو ډالیــو پــه اړه د خبرتیــا لپــاره د برېښــنالیک ،ټيلېفــون (له
ټ لیــک او یــا نــورو لــه الرې اړیکه؛
لنډلیکونــو ســره)ُ ،پسـ 
•دغــه راز پــژواک د خپلــو شــریکانو او د اعتبــار وړ درېیمــو همــکارو ډلو د تولیداتــو او خدمتونو
پــه اړه چــې ښــايي ستاســو د پــام وړ وي ،د برېښــنالیکُ ،پســټ لیــک او یــا ټيلېفــون پــه وســیله
اړیکــه درســره نیــول کېږي؛
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•پــژواک تاســو تــه وړاندیــز شــوي ځانګــړي لنډلیکونــه نــه اســتوي (هغــه لنډلیکونــه چــې د
پیســو پــه بــدل کــې ترالســه کېــږي)؛ ځکــه امــکان لــري مخابراتــي شــبکه پر تاســو د رســېدونکو
مســجونو لګښــت وضــع کــړي .پــه دې اړه د ال زیاتــو معلوماتــو لپــاره هیلــه کېــږي لــه اړونــدې
مخابراتــي شــبکې ســره پــه اړیکــه کــې شــئ.
همدارنګــه کــوالی شــئ هــر وخــت ،کــه د نــوم لیکنــې مهــال وي او یــا هــم بــل ،پــژواک تــه خبرتیــا
ورکــړئ ،چــې نــور نــه غــواړئ اطالعــات مــو لــه کــوم درېیــم کــس ســره شــریک شــي .پــژواک ځیني
وخــت ښــايي د هغــو خدمتونــو او یــا تولیداتــو پــه اړه درســره پــه اړیکــه شــي چــې ستاســو د خوښــې
وړ وي .دغــه کار یــوازې مســتقیم د پــژواک او یــا یــې د اســتازي لــه خــوا هغــه مهــال چــې تاســو
خپلــه د خبرتیــاوو غوښــتنه کــړې وي ،ترســره کېــږي.
 -۶له نورو ادارو سره د شخصي اطالعاتو شريکول
پــژواک ستاســو اطالعــات خونــدي ســاتي خــو یواځــې پــه هغــه حالــت کــې ګټــه تــرې اخلــي او یــا
یــې لــه درېیــم کــس ســره شــریکوي چــې اړتیــا ورتــه پیــدا شــي او قانــون اجــازه ورکــړي؛ د بېلګــې
پــه توګــه لــه دولتــي چارواکــو او حقوقــي ادارو ســره او یــا هــم لکــه څنګــه چــې پــه ۷مــهشــمېره
ســرلیک کــې بیــان شــوي .پــه عمومــي توګــه پــژواک ستاســو لــه اطالعاتــو څخــه یواځــې د پــژواک
پــه محــدوده او یــا هــم د هغــه اړونــد نــورو شــرکتونو کــې کار اخلــي.
پــه داســې حــال کــې چــې ،ځینــې وختونــه پــژواک لــه درېیمـ و ډلــو څخــه کار اخلــي تــر څــو ستاســو
لــه خــوا وړانــدې شــوي اطالعــات پروســس شــي .پــژواک دا درېیمــې ډلــې پــه کلکــه توګــه ژمــن
ګڼــي چــې بایــد د خپــل اساســاتو ســره ســم چلنــد غــوره کــړي او پــه هیــڅ توګــه لــه دې اطالعاتــو
څخــه د خپــل ســوداګریزو موخــو لپــاره ګټــه پورتــه نــه کــړي.
 -۷په وېبپاڼه کې سپکوونکېاو ناوړه محتوا
کــه څــوک پــه وېبپاڼــه کــې ســپکوونکې ،نــاوړه او یــا د نیوکــې وړ محتــوا اضافــه کــړي ،یــا یــې د
پــژواک وېبپاڼــې پــه پتــه ولېــږي ،پــه توپیرپالنــې او زيــان رســوونکي چلنــد کــې ښــکېل شــي ،پژواک
بــه یــې غبرګــون کــې لــه ځانــه د دفــاع پــه موخــه د هغــو لــه شــخصي اطالعاتــو ګټــه پورتــه کــړي.
کلــه چــې د پــژواک ادارې تــه معلومــه شــي چــې تاســو د نافــذه قوانین ـ و د ماتونــې پــه حــال کــې
یاســت د بېلګــې پــه توګــه ،د داســې محتــوا اضافــه کــول چــې ســپکوونکې او کرکـ ه پاروونکــې وي
نــو هرومــرو بــه د دغــه چلنــد پــر وړانــدې ستاســو لــه اطالعاتــو څخــه د نــورو اړونــد درېیمو کســانو
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د خبرتیــا لپــاره ګټــه پورتــه شــي .دا کســان کېــدای شــي ستاســو د شــرکت رییســان ،د ښــوونځي
انټرنېــټ وړانــدې کوونکــي او یــا هــم حقوقــي ادارې وي.
 -۸د کم عمره کسانو د ګټې اخیستنې شرایط
لــه هغــو کســانو چــې  ۱۶کالــه او يــا لــه دې کــم عمــر لــري ،هیلــه کېــږي چــې پــه ويبپانــه کــې د
هــر ډول اطالعاتــو لــه اضافــه کولــو مخکــې د کورنــۍ لــه مشــر څخــه اجــازه واخلــي ،پرتــه لــه دې
نــه شــي کــوالی شــخصي اطالعــات لــه پــژواک ســره شــریک کــړي ،کــه بیــا هــم شــریک شــي ،د
اطالعاتــو پاکولــو پــه موخــه بــه اړیــن ګامونــه پورتــه شــي.
 -۹د کره رکارډونو ساتنه
پــژواک د امــکان تــر بریــده هڅــه کــوي ستاســو پــه اړه کــره او ســم اطالعــات وســاتي ،خــو بیــا هــم
د دغــه کار لپــاره د ګټـ ه اخیســتونکو پاملرنــې تــه اړتیــا لــري ،څــو هغــوی خپــل شــخصي اطالعــات
لــه وخــت ســره ســم اپډېــټ کــړي.
 -۱۰د مسوولیت محدودیت
کېــدای شــي پــژواک د ځینــو نــورو وېبپاڼــو لېنکونــه ولــري ،خــو ښــايي د هغــو تــګالرې د پــژواک
لــه تــګالرې ســره توپیــر ولــري؛ د بېلګــې پــه توګــه کــه چېــرې کــوم لېنــک خالصــوئ او هغــه د بلــې
وېبپاڼــې اړونــد وي ،پــه دغــه حالــت کــې ښــه دا ده چــې د هغــې تــګالره ولولــئ؛ ځکــه پــژواک د
هغــو اطالعاتــو مســوولیت نــه اخلــي چــې تاســو نــورو ویبپاڼــو تــه ســپارلي.
کــه چېــرې پــژواک کومــه محتــوا وړانــدې کــړي ،لکــه ،ســیالۍ او یــا ترفې ـ ع ګانــې چــې د پــژواک
اړونــد پېژنــدل شــوو درېیمــو ډلــو لــه خــوا مالتــړ شــوې وي .پــه داســې حــال کــې چــې دغــو پېژنــدل
شــوو ډلــو تــه د ســوداګریزو اړیکــو ځینــي اساســات دا اجــازه ورکــوي څــو لــه هغــو اطالعاتــو ګټــه
پورتــه کــړي چــې تاســو یــې پــه خپلــه خوښــه د وېبپاڼــې پــه فعالیتونــو کــې د ونــډېاخیســتنې پــه
موخــه هغــو تــه وړانــدې کــوئ.
پــه داســې حــال کــې پــژواک د داســې اطالعاتــو پــر وړانــدې هېــڅ ډول مســوولیت نــه لــري او نــه
یــې هــم پــرې کنټــرول وي؛ ځکــه مخکــې لــه دې چــې تاســو دغــه راز شــخصي اطالعــات لــه یــادو
ډلــو ســره شــریک کــړئ ،پــژواک یــې مخکــې پــه اړه خبرتیــا وړانــدې کــوي چــې پــه رښــتیا هــم دغــه
درېیمــې ډلــې یــاد اطالعــات راټولــوي کنــه.
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ښــايي پــژواک لــه ځینــو مشــهورو او اعتبــار لرونکــي درېیمــو ډلــو څخــه د هغــو ســوداګریزو خبرتیــاوو
خپرولــو لپــارهګټــه واخلــي چــې پــه وېبپاڼهکــې یېګــورئ .دا تګالره لــه هغو اطالعاتو د ګټېاخیســتنې
اړخونــه تــر پوښــښ النــدې نــه راولــي چــې د درېیمــو ډلــو لـ ه خــوا لــه تاســو څخه راټــول شــوي وي.
 -۱۱د قانوني مسوولیت روښانول

پــه هغــه څــه چــې پــژواک کنټــرول ونــه لــري پــر وړانــدې يــې مســوول نــه ګڼــل کېــږي .د ټکنالوجــۍ
او ســوداګریز چاپېريــال د پېچلــي او پــه پرلــه پســې بدلــون موندونکــي حالــت لــه املــه پــژواک دا
تضمیــن نــه شــي وړانــدې کــوالی چــې پــه فعالیــت کــې بــه يــې هېــڅ تېروتنــه نــه وي.
پــژواک ستاســو د هغــو شــخصي اطالعاتــو پــر وړانــدې هېــڅ ډول مســوولیت نــه لــري چــې پــه
مســتقیم ،غیرمســتقیم ،د ځانګــړي عواقبــو او یــا نــورو نــاوړه چلندونــو د پایلــو لــه امله زيــان وويني
او یــا يــې نــور ترالســه او ګټــه تــرې پورتــه کــړي.
 -۱۲د شخصي اطالعات د ساتنې موده:

پــژواک شــخصي اطالعــات تــر هغــو پــورې خپــل سیســتم کــې ســاتي څــو ورتــه اړتیــا وي .کــه پــه
ویبپاڼــه کــې د پــژواک د ګډونوالــو د اشــتراک مــوده پــای تــه ورســېږي او حســاب لــه منځــه والړ
شــي ،بیــا نــو خلــک نــه شــي کــوالی لــه شــخصي اطالعاتــو ګټــه واخلــي .خــو د یادونــې ده چــې
دغــه اطالعــات د اداري موخــو لپــاره تــر پنځــو کلونــو پــورې پــه سیســتم کــې پاتــې کېــږي او لــه هغه
وروســته پــه اتومــات ډول لــه منځــه ځــي .لــه ویبپاڼــې د ګټــې اخیســتو لپــاره ،پــژواک هڅــه کــوي
ستاســو اړونــد اطالعــات تــر هغــو وســاتي څــو خپلــې موخــې تــه ورســېږي.
 -۱۳د شخصي اطالعاتو په اړه معلومات
د  ۱۹۹۸زېږديــز کال د اطالعاتــو ســاتنې خبرپاڼــې پــر اســاس ،کــوالی شــئ د تصحیــح یــا نــورو
موخــو لپــاره لــه پــژواک څخــه د خپلــو شــخصي اطالعاتــو کاپــي وغــواړئ .د دغــو اطالعاتــو بیــا
وړانــدې کــول بــه لــس امریکايــي ډالــره لګښــت ولــري .دغــه راز بایــد خپــل دوه قطعــې تاییــد شــوي
انځورونــه هــم وړانــدې کــړئ .پــژواک هڅــه کــوي څــو شــخصي اطالعــات پــه ســم ډول وړانــدې
شــي ،ایډېــټ او یــا هــم د فایلونــو لــه منځــه پــاک شــي.
کــه پــه دې اړه او یــا د دې تــګالرې پــه نــورو برخــو کــې کومــه غوښــتنه او یــا پوښــتنه لــرئ نــو هیلــه
کېــږي د اطالعاتــو رســونې مرجــع لــه مســوول ســره پــه اړیکــه کــې شــئ،
برېښنالیکinfo@pajhwok.com :
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د يادونــې ده ،کلــه چــې ستاســو اطالعــات د پــژواک پــه وېبپاڼــه کــې خپــاره شــي ،نــو د اړتیــا یــا
ستاســو د غوښــتنې پــه صــورت کــې لــرې او ایډېــټ کېــدای شــي .پــژواک یــوازې هغــه اطالعــات
نــه شــي لــرې کــوالی او ســموالی چــې پــه نــورو ویبپاڼــو یــا رســنیو کــې خپرېــږي.
 -۱۴په تګالره کې بدلون راوستل
د اړتیا او سال له مخې پژواک حق لري په دې تګالره کې بدلون راولي.
پــه تــګالره کــې راوســتل کېدونکــی بدلــون بــه د پــژواک پــه ویبپاڼــه کــې خپرېــږي .لــه خپرېــدو ســره
ســم تغییــر شــوي مــوارد د پلــي کېــدو وړ ګڼــل کېــږي .د دې لپــاره چــې خبــر و اوســئ او اطالعــات
مــو لــه تــګالرې ســره ســم وي ،اړینــه ده چــې تــګالره پــه پرلــه پســې توګــه تعقیــب کــړئ.
 -۱۵کوکیز
کوکیــز هغــه اطالعــات دي چــې د یــوې وېبپاڼــې لــهخــوا ستاســو "هــارډ ډرایــف" تــه لېــږدول
کېــږي ،څــو هلتــه ثبــت شــي او یــا ځینــي وخــت ستاســو د شــخصي اطالعاتــو د څارنــې پــه
موخــه تــرې کار واخیســتل شــي .پــه بــل عبــارت ،کوکيــز کوچنــی متنــي فایــل دی چــې ویبپاڼــې یــې
ستاســو کمپیوټرونــو تــه اســتوي ،تــر هغــو چــې انټرنېــټ کاروئ ،دغــه معلومــات بــه ســاتلي وي.
کلــه چــې یــو کاروونکــی يــوې وېبپاڼــې تــه السرســی پیــدا کــوي او هــر ځــل چــې یــو فایــل
ډاونلوډېــږي ،دغــه معلومــات پــه اتومــات ډول پــه یــوه فایــل کــې ځــان ســاتي .پــه دغــو معلوماتــو
کــې النــدې جزئیــات شــامل دي:
د فایــل نــوم ،د ډاونلــوډ نېټــه او وخــت ،د لېــږدول شــوو معلوماتــو شــمېر (پرتــه لــه دې چــې ډاونلوډ
بریالــی وو کــه نــه) ،د هغــه کمپیوټــر ای پــي پتــه چــې لــه پاڼــې یــې معلومات غوښــتي دي.
کوکيز فایلونه په دوه ډوله دي:
لنډمهــال :دغــه فایلونــه تــر هغــه چــې ستاســو پــه زړه پــورې ویبپاڼــه خالصــه ده ،فعالــه وي او کلــه
چــې خپلــه پاڼــه بنــدوﺉ ،یــاد کوکيــز فایلونــه لــه منځــه ځــي .انټرنېټــې ویبپاڼــې لنډمهــال کوکيــز
فایلونــو د تخنیکــي موخــو لپــاره کاروي ،لکــه د انټرنېټــې ویبپاڼــو لــه الرې نــورو ویبپاڼــو تــه د ورتلــو
اســانتیا او یــا لــه نــورو انټرنېټــې ویبپاڼــو ســره د اړیکــو ټینګولــو لپــاره لمړیتــوب.
اوږدمهــال :اږدمهــال کوکيــز فایلونــه د ګټــه اخیســتونکي کمپیوټــر پــه هــارډ ډیســک کــې زېرمــه
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کېــږي ،څــو د انټرنېټــي ویبپاڼــې نــوي ګټــه اخیســتونکي وپېژنــدل شــي او یــا هــم بیــا ځلــي ګټــه
اخیســتونکي ،د ګډونوالــو لــه وړاندویــز شــوې ټولپوښــتنې څخــه مخنيــوی اســان کــړي.
ډېــری براوزرونــه (لــه انټرنېټــه د ګټــېاخیســتنې پاڼــې) پــه اتومــات ډول کوکیــز منــي ،خــو کــه نــه
غــواړئ ،بیــا کــوالی شــئ پــه خپــل بــراوزر کــې لــه دغــه کاره څخــه مخنیــوی وکــړئ .خــو بایــد
وویــل شــي چــې لــه دغــه کاره ســره بیــا تاســو نــه شــئ کــوالی لــه یــادې ویبپاڼــې څخــه بشــپړه ګټــه
پورتــه کــړئ .د هــر ســرور کوکیــز د هغــو د جوړښــت پــر اســاس ځانګــړی دی او د نــورو ســرورونو
لــه خــوا د رســوخ وړ نــه دی؛ دا پــه دې معنــا ده چــې لــه کوکیــز څخــه پــه ويــب (انټرنېــټ) کــې
ستاســو د فعالیتونــو د څارنــې لپــاره ګټـ ه اخیســتل کېــدای نــه شــي ،پــه داســې حــال کــې چــې کوکیــز
کــوالی شــي د یــو کار اخیســتونکي «د کمپیوټــر پېژنــد» وړانــدې کــړي ،خــو پــه شــخصي توګــه د
کار اخیســتونکو پېژندګلــوي نــه کــوي ،څرنګــه چــې پــه کوکیــز کــې پســورډ (رمــز) او یــا کرېډېــټ
کارت (د اعتبــار کارت) معلومــات نــه ثبتېــږي.
پژواک له کوکیزه د الندې موخو لپاره ګټه اخیستالی شي:
• په دې اړه د پوهاوي لپاره چې څوک یاست او ستاسو د حساب اطالعاتو ته د السرسي لپاره؛
•د خپلو لیدونکو د شمېر او د هغو د تګالرو اټکل لپاره؛
•په دې اړه د پوهاوي لپاره چې د پژواک وېبپاڼې مراجعین ،خبرتیاوې څو ځلې ګوري؟
•د لومړیتوبونــو پېژندنــه او د دې لپــاره چــې وکــوالی شــو خپلــې وېبپاڼــې تــه لــه اړتیــاوو ســره
ســم وده ورکــړو.
 -۱۶امنیت
د انټرنېــټ د ماهیــت لــه کبلــه ،پــژواک نــه شــي کــوالی د شــخصي اطالعاتــو خوندیتــوب تضمیــن
کــړي او لــه وېبپاڼــې د ګټــې اخیســتنې پــر مهــال د امنیتــي ســتونزو لــه املــه د رامنځتــه شــوو هېــڅ
ډول پایلــو مســوولیت پــر غــاړې نــه اخلــي .پــژواک د خپــل امنیــت لــه پلــوه ډاډه دی او دا تــل د دې
دارې لومړیتــوب دی څــو ډاډه شــي ،کومــه ســتونزه رامنځتــه نــه شــي.
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د ادارې محرميت

پــه ټولــو ادارو کــې د ادارې د راز ســاتنې لپــاره د کار کوونکــو پــه اداري کړنــاره کــې داســې
الرښــوونې شــته چــې کارکوونکــي يــې د راز پــر ســاتنه مکلــف کــړي وي او هــر غــړی ژمــن او
مســوول وي چــې د ادارې محرمیــت ټــول کاري قواعــد او اصــول پــه پــام کــې وســاتي.

د ملکــي خدمتونــو د کارکوونکــو قانــون د ديارلســمې مــادې د درېيــم بنــد لــه مخې ،دولتــي مامورين
او قــراردادي کارکوونکــي مکلــف دي چــې د قانــون لــه حکمونــو ســره ســم وظيفــوي اســرار وســاتي
او د دې مــادې د لســم بنــد لــه مخــې دوی د ادارې لــه اطالعاتــو څخــه نــاوړه ګټــه نــه شــي اخيســتی.
دغــه راز د ملکــي خدمتونــو د مامورينــو د ســلوک د ډول مقــررې د شــپږمې مــادې د لومــړي بنــد لــه
مخــې ،د ملکــي خدمتونــو مامــور لــه هغــو اطالعاتــو څخــه چــې د رســمي دنــدو د اجــرا پــه بهيــر کــې
يــې تــر الســه کــوي ،د ځــان ،خپلوانــو او دوســتانو پــه ګټــه نــاوړه اســتفاده نــه شــي کــوالی .د دې
مقــررې د اوومــې مــادې لــه مخــې ،د ملکــي خدمتونــو مامــور د روڼتيــا او حســاب ورکونــې د تامينولو
پــه منظــور مکلفيــت لــري چــې امرينــو او قانونــي واکمنــو مراجعــو تــه د دنــدې د اجــرا پــه اړه دقيــق
اطالعــات وړانــدې کــړي او د پټــو (ســري) اطالعاتــو لــه وړانــدې کولــو څخــه ډډه وکــړي.
د دې مــادې د درېیــم بنــد پــر اســاس ،د ملکــي خدمتونــو مامــور ټولنيــزو رســنيو تــه د ســندونو لــه
ورکولــو او مرکــې کولــو څخــه منــع شــوي ،خــو پــه هغــه حالــت کــې چــې د امــر لــه خــوا د داســې
چــارو لپــاره موظــف شــوی وي ،نــو پــه دغــه صــورت کــې هــم بايــد هــر ډول اطالعــات ،معلومــات
يــا مرکــه پــه واقعــي بيــان پــورې اړونــد وي او د شــخصي نظريــو لــه وړانــدې کولــو بايــد ډډه وکــړي.

د ادارې محرمیــت لــه اصولــو د ســرغړونې پــه صــورت کــې د کافــي ســندونو پــه ترالســه کېــدو
ســره د کار کوونکــي د ايســتلو او د قــرارداد فســخه کېــدو شــونتيا شــته او د کارکوونکــي کارونــو
تــه د شــک پــه ســترګه کتــل کېــږي .د ادارې د محرميــت اصــول پــه ډېــرو ادارو کــې یــو ډول وي،
د یــوې ادارې د محرميــت پــه اصولــو کــې النــدې درېيــو ټکــو تــه اشــاره شــوې وي:
•لــه ادارې ســره د ماموريــت مهــال ټــول راټــول شــوي اطالعــات پــټ (محــرم) دي ،لــه دغــو
اطالعاتــو بایــد يواځــې د ادارې د موخــو لپــاره ګټــه واخيســتل شــي .دغــه اطالعــات بايــد پــه
هېــڅ صــورت لــه ادارې څخــه بهــر خلکــو ،ان د خپلــو کورنيــو غړو ،ملګــرو او هغــو کارکوونکو
تــه چــې دغــو اطالعاتــو تــه مســتقیمه اړتيــا نــه لــري ،ورنــه کــړل شــي؛ د بېلګــې پــه توګــه د کار
83

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ مووا

کوونکــو مياشــتنۍ تنخــوا محرمــه ده او دغــه راز بايــد لــه نــورو خلکــو ســره شــريکه نــه شــي.
•کار کوونکــی بايــد نــا خپــاره شــوي اطالعــات افشــاء نــه کــړي ،د اړتيــا پــر مهــال چــې کلــه
دغــه اطالعــات د ادارې لــه کاري چاپېريالــه بهــر وړل کېــږي ،نــو خونديتــوب تــه يــې بايــد
ډېــره پاملرنــه وشــي.

•کار کوونکــی بایــد پــه عــام محضــر کــې پــر بنســټيزو موضوعاتــو لــه بحثونــو او د ادارې اړونــد د
پټــو (محــرم) اطالعاتــو لــه ښــودنې ډډه وکــړي؛ د بېلګــې پــه توګــه مهمــې چــاپ شــوې پاڼــې لــه
پرېنټــره لــرې شــي او يــا د پټــو جزئياتــو لرونکــي برېښــناليکونه نــورو تــه ونــه لېــږل شــي .دغــه راز
د ادارې لــه وســايلو بایــد جــدي ســاتنه وشــي ،لکــهکمپيوټرونــه ،پرېنټرونــه،کامــرې او داســې نــور.
دغــه راز کلــه چــې یــوه اداره يــا بنســټ لــه نــورو ادارو ســره خدماتــي تــړون ،هوکــړه لیکونــه او
یــا قراردادونــه الســلیکوي ،د محرميــت او راز ســاتنې ( )Confidentialityپــه اړه یــوه یــا دوه
مــادې يــې د تــړون مهمــه برخــه وي او دواړه اړخونــه د خپــل دغــه تــړون پــر محرميــت او درېيــم
اړخ تــه د تــړون د جزئياتــو پــر نــه شــريکولو مکلــف وي .پــه تړونونــو یــا هوکــړه لیکونــو کــې دواړه
خــواوې هوکــړه کــوي چــې د ټولــو مــواردو ،اطالعاتــو او ســندونو محرمیــت بــه خونــدي ســاتل
کېــږي ،خــو دغــه حالــت هغــه وخــت د پلــي کېــدو وړ نــه دی چــې:
 -۱محــرم اطالعــات عامــه ســاحې تــه پــه داســې ډول لېــږدول شــوي وي چــې د يــوه لــوري د
مکلفيتونــو لــه نقــض پرتــه وي.
 -۲د اطالعاتو او سندونو په ډاګه کول د دواړو خواوو په رضايت ترسره شي.

 -۳د ســندونو او اطالعاتــو پــه ډاګــه کــول د قانــون غوښــتنه وي او يــا د اســهامو د
تبادلــې لپــاره وکارول شــي.
 -۴لــه قواعــدو ســره ســم کلــه چــې اطالعــات د هغــو حقوقــي مراجعــو لــه خــوا وغوښــتل شــي
چــې دواړه لــوري ورتــه لــه حقوقــي پلــوه مســوول دي.
 -۵يــو لــوری کــوالی شــي ټــول محــرم اطالعــات هغــه مهــال پــه ډاګــه کــړي چــې د تــړون بــل
لــوری پــه قانونــي ډول لــه ټولــو اطالعاتــو مخکــې خبــر وي.
 -۶اطالعات کېدای شي د دواړو لورو له خوا مسلکي سالکارانو ته وښودل شي.

 -۷حقيقــي يــا ممکنــه پانګــه اچوونکــو ،پــور ورکوونکــو او خدماتــي شــرکتونو تــه د جــواز
اخيســتونکي لــه خــوا محــرم اطالعــات پــه النــدې حالتونــو کــې ښــودل کېــدای شــي:
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الف :هغه شخص چې جواز اخيستونکی وي.

ب :هغه شخص چې د جواز اخيستونکي له خوا کنټرولېږي.

د یــوې ادارې بــاوري اطالعــات بایــد د یــوه رقیــب یــا هــم د یــوه مــخ پټــي هکــر الس تــه ور نــه شــي؛
ځکــهکــه دغــه اطالعــات پــه الس ورشــي ،اداره لــه لویــې ســتونزې ســره مــخکېــدای شــي؛ ښــايي نــه
جبرانېدونکــی زیــان ولــري او یــا هــم ښــايي اداره بدنامــه شــي .پــه تړونونو کــې محرميت ،بشــپړتيا او
د اطالعاتــو د شــتون مــوارد وجــود لــري چــې پــه النــدې ډول تشــريحکېــږي:
•محرمیــت یــا پټوالــی ( :)CONFIDENTIALITYد ادارو يــا بنســټونو تــر منــځ پــه
تړونونــو کــې محرمیــت هغــه خاصیــت دی چــې پــه مراعتولــو ســره یــې اطالعــات پرتــه لــه
اجــازې هېــڅ وګــړي ،بنســټ او یــا عملیــې تــه نــه ورکــول کېــږي.
•بشــپړتیا ( :)Integrityد ادارو يــا بنســټونو تــر منــځ پــه تړونونــو کــې د ډېټــا بشــپړوالي معنــا،
ســاتل او د هغــو لــه صحــت څخــه ډاډ ور کولــو څخــه عبــارت ده .د دې معنــا دا ده ،هغــه
څــوک چــې نــه وي پېژنــدل شــوي او اجــازه نــه وي ورکــړل شــوې ،ډېټــا تــه السرســی نــه شــي
پیــدا کــوالی.
•السرســی ( :)Availabilityد داســې سيســتمونو برابرولــو تــه وايــي چــې هــر وخــت وغــواړي
د خدمتونــو پــه اړه اطالعاتــو تــه السرســی ومومــي؛ د دې معنــا دا ده چې محاســبوي سيســتم د
اطالعاتــو د پروســس کولــو او ســاتلو دنــده پــر غــاړه لــري ،خونــدي او تــل د السرســي وړ وي.
د برېښــنا نــه شــتون ،د هارډویــر نــه کار کــول او د سيســتم د پــر مــخ بیولــو ()Upgrading
پــه وخــت کــې ځنــډ رامنځتــه نــه شــي.
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د اطالعاتو د محرميت موده

اطالعــات د تــل لپــاره محــرم نــه وي؛ ځکــه چــې د اطالعاتــو حساســيت د وخــت پــه تېرېــدو
کمېــږي .د ځينــو هېوادونــو د تــګالرو لــه مخــې ،اطالعــات یواځــې د څــو ټاکلــو کلونــو لپــاره
پــټ او حســاس وي ،لــه ټاکلــې مــودې وروســته د محرمیــت لــه قانونــي محدودیــت څخــه وځــي
او بيــا یــې لــه خپلــو ولســونو ســره شــريکوي .پــه ډېــری هېوادونــو کــې د اطالعاتــو محرمیــت
لپــاره  ۳۰ -۲۰کلونــه عمومــي زمانــي محدوديــت ټــاکل شــوی ،خــو پــه ورتــه مهــال ډېــرى
هېوادونــه د محرميــت مــودې غځولــو تــه ځانګــړې کړنــارې لــري .البتــه کــه چېــرې د يــادې
مــودې غځــول ډېــر اړيــن وي؛ لکــه د ملــي امنيــت اړونــد مهــم او حســاس اطالعــات؛ د بېلګــې
پــه توګــه د امریــکا د دفــاع وزارت (پنټاګــون) ویلــي وو ،د افغــان پــوځ ځینــي هغــه اطالعــات بــه
افشــا کــړي چــې مخکــې محــرم بلــل شــويوو .پنتاګــون لــه هغــه وروســته دغــه ګام واخیســت
چــې د بیارغونــې د څــار ځانګــړې امریکايــي ادارې (ســیګار) د افغــان امنیتــي ځواکونــو پــه اړه د
پنټاګــون لــه لــوري د ځینــو اطالعاتــو پــر پټولــو نیوکــه کــړې وه.

د امریــکا د دفــاع وزارت دا هــم ویلــي وو ،ســيګار د افغــان دولــت د امنیتــي ځواکونــو پــه اړه د
اطالعاتــو جزئیــات غوښــتي وو چــې عامــو خلکــو تــه یــې اعــان کــړي خــو اوس د ســیګار ویانــد
منلــې ده چــې د هغــو اطالعاتــو د لویــې برخــې د افشــا کولــو ښــه وخــت دی چــې ســیګار اداره یــې
ې د امریــکا دفــاع وزارت هــر
مخکــې د غیــر محرمانــهکولــو غوښــتونکې وه .پــه تېــرو شــپږوکلونــو کـ 
څلــور میاشــتې وروســته پــه افغانســتان کــې د امریکايــي پوځیانــو اړونــد اطالعــات او لګښــتونه او پــه
افغانســتانکــې د ټولــو افغــان امنیتــي ځواکونــو د وضعیــت پــه اړه اطالعــات ســیګار تــه ورکــول ،خــو
ې پنټاګــون اعــان وکــړ چــې په افغانســتانکــې د افغان
د  ۲۰۱۴کال پــه وروســتیو څلــورو میاشــتو کـ 
امنیتــي ځواکونــو اړونــد اطالعــات محــرم دي او هغــه یــې ســیګار تــه ونــه لېــږل.

پــه افغانســتان کــې د امریکايــي ځواکونــو قومانــدان جنــرال جــان کمپبــل ویلــي وو ،ځینــي
اطالعــات بایــد د افغــان ځواکونــو د خوندیتــوب پــه موخــه پــټ ســاتلي وي؛ خــو ســیګار د
امریــکا پــوځ لــه دې اړخــه تــورن کــړی چــې ګنــي امریکایــان يــې لــه دغــو اطالعاتــو خبرولــو
لــرې ســاتلي چــې د ســیګار پــه انــد ،امریــکا نــه شــي کــوالی پــه افغانســتان کــې لــه اطالعاتــو
ورکولــو پرتــه خپــل پروګرامونــه بریــا تــه ورســوي .جنــرال کمپبــل وايــي ،د ســیګار لــه غوښــتنې
وروســته امریکايــي ځواکونــو د افغــان پــوځ اړونــد اطالعــات او ســندونه بیــا و ارزول او هغــه
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چــې د خپــراوي وړ وو ،د محرمــو اطالعاتــو لــه ډلــې و ایســتل شــول .هغــه اطالعــات چــې
مخکــې د امریکايــي پوځیانــو لــه خــوا محــرم ګڼــل شــوي وو ،د افغــان هوايــي ځواکونــو اړونــد او
همدارنګــه د افغــان ځواکونــو د وړتیــا ،سمبالښــت او توکــو پــه اړه معلومــات پــه کــې وو.
ســیګار پوښــتلي وو ،د افغــان پــوځ پــر روزنــې څومــره پیســې لګــول شــوې او افغــان هوايــي
ځــواک څــو الوتکــې پــه واک کــې لــري؟
افغانســتان لــه محــرم والــي د اطالعاتــو د وتلــو لپــاره کومــه ځانګــړې مــوده نــه لــري؛ ځکــه ډېــری
ســندونه او اطالعــات د تــل لپــاره محرميــت نــه لــري؛ د بېلګــې پــه ډول  ۲۰یــا  ۳۰کالــه وروســته
خپــل محرمیــت لــه الســه ورکــوي؛ ځکــه خــو اړينــه ده چــې دغــه ډول اطالعــات بایــد د ټــول
عمــر لپــاره لــه خلکــو څخــه پــټ او محــرم نــه وي.
د طالبانــو د وخــت د بهرنیــو چــارو وزارت د اوراقــو (ارشــيف) اداري مقــررې چــې اوس هــم
نافــذه ده ،پــه ۱۶مــه مــاده کــې راغلــي چــې النــدې ســندونه د ليکنــې لــه نېټــي څخــه د  ۶۰کلونــو
لــه تېرېــدو مخکــې پــه ازاده توګــه نــه شــي مطالعــه کېــدای:
 -۱محرم او اشد محرم سندونه

 -۲د استخباراتو رياست او د دفاع وزارت راپورونه

 -۳د هغــو اشــخاصو راپورونــه او اطالعاتــي کارتونــه چــې افشــاء کــول يــې د ژوندانــه
ګډوډېــدو المــل شــي

د ملــي دفــاع ،د کورنيــو او بهرنيــو چــارو وزارتونــه او د ملــي امنيــت رياســت د اوراقــو (ارشــيف)
ادارې کــوالی شــي د خپلــو کاري خصوصيتونــو پــه پــام کــې نيولــو ســره د اوراقــو ســاتنې لپــاره
نــور الزم تدبيرونــه ونيســي.
ځینــي شــنونکي پــر دې بــاور دي چــې اســتخباراتي اطالعــات او ســندونه بایــد لــه خلکــو د تــل
لپــاره پــټ ونــه ســاتل شــي؛ ځکــه خلــک د یــو ملــت پــه توګــه حــق لــري چــې د خپــل هېــواد پــه
سیاســي او امنیتــي برخــو کــې د حالتونــو پــه اړه اطالعــات ولــري.
د نــړۍ پــه پرمختللــو او ډيموکراتیکــو هېوادونــو کــې لــه شــل يــا دېرشــو کلونو وروســته پــټ او محرم
اطالعــات او ســندونه د یــو خــاصکمېســيون لــه لــوري د النــدې شــرایطو له مخــې خپرېږي:
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 -۱یــاد کمېســیون د حکومتــي ،امنیتــي او اســتخباراتي ادارو پــه ســا مشــوره لــه متخصصــو
افــرادو رامنځتــه کېــږي.
 -۲کمېســیون ټــول ســندونه او اطالعــات د محرمیــت د انــدازې (د کچــې معلوملــو) پــه
موخــه تحلیلــوي.

 -۳کمېسیون د اطالعاتو او سندونو د خپراوي امنیتي ګواښونه او احتمالي عواقب څېړي.
 -۴کمېســیون خپــل تحلیلــي راپــور حکومــت ،امنیتــي ادارو او اســتخباراتي ســازمان تــه د څېړنــو
او بحــث لپــاره ســپاري.
 -۵پــه هېــواد کــې یــو بــا واکمــن ارګان (د ولسمشــر دفتــر) د یــاد تحلیلــي راپــور پــه اړه تصمیــم
نیســي او لــه هغــه وروســته اطالعــات خپرېــږي.

هغــه ســندونه چــې ســاتل يــې د يــوې ټاکلــې مــودې لپــاره الزم وي ،د مخــزن پــه څانګــه کــې
د اوراقــو (ارشــيف) مقــررې لــه حکمونــو ســره ســم ســاتي .د دې مقــررې د اوومــې مــادې لــه
مخــې ،ســندونه پــه ســرپټو ،کانکریټــي ،ســطح لرونکــو ،خونــدي او وچــو خونــو کــې چــې د
ازادې هــوا لپــاره الر ،بشــپړه روښــنايي ،لــه افتونــو او عوارضــو څخــه د وقايــې او ســاتنې هــر راز
وســايل ولــري ،پــه معیــاري او اساســي الماريــو کــې دننــه ســاتل کېــږي.
یــادې خونــې بایــد د خزنــدو او اور لګېدنــې ضــد وســایل ولــري او لــه مکروبــي (باکترلــوژي)
اغېــزو څخــه خونــدي وي .د رڼــا کولــو تدابیــر او داســې نــور مــوارد بايــد پــه پــام کــې پــه کــې
ونيــول شــي .د اوراقــو (ارشــيف) د عمومــي خونــو دروازې پــه هغــه صــورت کــې چــې کار تــرې
نــه اخیســتل کېــږي ،قفــل او مهــر کېــږي.
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د سندونو د له منځه وړو او سوځولو څرنګوالی

د بهرنيــو چــارو وزارت د اوراقــو (ارشــيف) اداري مقــررې لــه مخــې ،د لــه منځــه وړلــو وړ
ســندونه ،هغــه پاڼــې او مدرکونــه دي چــې سياســي ،اقتصــادي ،ټولنيــز ،تاريخــي ،حقوقــي،
قضايــي ،فرهنګــي ،حســابي يــا اداري ارزښــت ونــه لــري او يــا د ســندونو د تصنيــف او واحــد
بنــدۍ لــه الرښــوونې ســره ســم د لــه منځــه وړو وړ وپېژنــدل شــي .د لــه منځــه وړلــو وړ ســندونه د
شــعبوي پــاوي لــه خــوا څېــړل او تفکيــک کېــږي ،فهرســت يــې برابرېــږي او د هغــو د لــه منځــه
وړو او ســوځولو وړانديــز د بهرنيــو چــارو وزيــر تــه وړانــدې کېــږي ،د وزيــر لــه منظــورۍ وروســته
د موظــف پــاوي تــر نظــر النــدې ســوځول کېــږي .د لــه منځــه وړلــو وړ ســندونه د هــر کال پــه
پــای کــې پــه اړونــده څانګــه يــا نماينــده ګــۍ کــې تفکيــک کېــږي.

د اوراقــو (ارشــيف) مقــررې د څلورمــې مــادې لــه مخــې ،هغــه ســاتل شــوي اوراق چــې منځپانګــه
يــې حقوقــي ،قانونــي ،قضايــي ،تاريخــي ،مالــي ،حســابي ،اداري او داســې نــور اهميــت ونــه لــري او
د راتلونکــو مراجعاتــو لپــاره ورتــه اړتيــا نــه وي يــا لــه قوانينــو او مقرراتــو ســره ســم تــر مــرور د زمــان
النــدې راغلــي وي ،د دغــې مقــررې لــه حکمونــو ســره ســم تشــخيص ،د موظــف پــاوي لــه خــوا
يــې لړلیــک ترتیــب او د هــر اداري واحــد د واکمنــو چارواکــو لــه منظــورۍ وروســته ســوځولکېــږي.

کــه دا پورتــه يــاد شــوي اوراق د لېږونکــي (مرســل) پــه څانګــو کــې وي او د اوراقــو (ارشــيف)
ادارې تــه نــه وي ســپارل شــوي ،د هــرو دوو کلونــو پــه پــای کــې بايــد د مقــررې لــه حکمونــو ســره
ســم وســوځول شــي .د امارتــي ادارو د اوراقــو (ارشــيف) مقــررې د ۱۳مــې مــادې لــه مخــې ،د
هــر اداري واحــد د اوراقــو د ســاتنې څانګــه (ارشــيف) د هــرو څلــورو کلونــو پــه پــای کــې او د
اوراقــو (ارشــيف) مخزنونــه د هــرو لســو کلونــو پــه پــای کــې د مرســل څانګــې اســتازو او د ملــي
ارشــيف يــوه اســتازي تــه د اوراقــو ســاتنې د ارزښــت پــه اړه د بيــا کتنــې لپــاره بلنــه ورکــوي او د
هغــوی د تشــخيص لــه مخــې د ســوځېدو وړ اوراقــو فهرســت جــوړ او تثبيتېــږي .د يادونــې وړ ده،
د ارواقــو ســاتنې د ارزښــت د ټاکنــې او تثبتولــو پــاوي داســې جوړېــږي چــې لومــړی د مرســل
څانګــې لــه خــوا اســتازي وړانديــز کېــږي او د لومــړي درجــه واکمــن امــر پــه خوښــه پــه داســې
حــال کــې چــې دوه تنــه يــې د مرســل څانګــې د مامورينــو لــه ډلــې څخــه او يــو بــل کــس د هماغــه
واحــد لــه نــورو ادارو څخــه ټاکــي .دغــه پــاوي د نــه ســاتنې او ســوځولو وړ ســندونه لــه هــره
پلــوه پــه پــوره غــور ســره څېــړي ،د واردې او صــادرې لــه دفترونــو ســره لــه تطبيــق کولــو وروســته
د هغــو فهرســت د لــه منځــه وړلــو (امحــا) پــه مخصــوص دفتــر کــې درج او قيــدوي او لــه امحــا
وروســته د دفتــر ګڼــه د واردې او صــادرې پــه دفتــر او فهرســت کــې معاملــه کــوي.
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پــه پايلــه کــې هغــه اوراق چــې د ســوځولو وړ تشــخيص او تثبيــت شــي ،د اړونــد اداري واحــد
د پــاوي لــه تدقيــق او د لومــړي درجــه واکمــن امــر لــه منظــورۍ وروســته د واکمــن پــاوي پــر
وړانــدې ســوځول کېــږي.
د محرمو سندونو سوځول او له منځه وړل:

پــه دولتــي ادارو کــې د ســندونو د ســاتنې ،محرميــت او درجــه بنــدۍ او د افــرادو د روڼتيــا پاليســۍ
لــه مخــې محــرم ســندونه پــه النــدې ډول ســوځول او لــه منځــه وړل کېــږي:

 -١ټــول هغــه ســندونه چــې د محرميــت مــوده يــې پــاى تــه رســېدلې او يــا د اســتفادې لپــاره
کاپــي شــوي دي ،لــه اړتيــا وروســته بايــد د مســوولو کســانو لــه الرښــوونې ســره ســم د درې
کســيز پــاوي پــه شــتون کــې لــه منځــه یــووړل شــي.
 -٢ټــول محرميــت لرونکــي او تــر ټولــو ډېــر محــرم ســندونه چــې د لــه منځــه وړلــو تــه يــې اړتيــا
وي ،بايــد وســوځول شــي او ډاډ ترالســه شــي چــې ټــول پــر ايــره بــدل شــوي او د ســوځولو حکــم
يــې بايــد د موظــف پــاوي لــه لــوري الســليک شــوی وي.
 -٣د ســندونو د لــه منځــه وړو لپــاره درې کســيز پــاوى بايــد د اړونــدې ادارې لــه لــوري د يــوې
ځانګــړې کړنــارې پــر بنســټ وګومــارل شــي.
 -٤د ټولو سندونو له منځه وړل بايد د اړوندو چارواکو د الرښوونې له مخې ترسره شي.

بېړني حالت کې د سندونو له منځه وړل:

 -١پــه ټولــو هغــو ادارو کــې چــې لــه اشــد محــرم ســندونو څخــه د لــوړ محرميــت لرونکــي ســندونه
ســاتلکېــږي ،بايــد پــه بېړنيــو حاالتــو کــې د ســندونو ســوځولو او يــا یــې د لــه منځــه وړلــو وســايل پــه
واک کــې ولــري.
 -٢يــاد ســندونه د ادارو د اړتيــا او امنيتــي حساســيت لــه مخــې د اړونــدو امنيتــي ارګانونــو لــه
نظــر اخيســتو څخــه وروســته لــه منځــه وړل کېــږي.

 -٣برېښــنایي او د معلوماتــي ټکنالوجــۍ پــه وســايلو کــې چــې کــوم محــرم ســندونه ســاتل شــوي
وي ،بايــد داســې د ســافټویر پروګــرام ولــري چــې د بېړنــي حالــت پــر مهــال د اړونــدې برخــې
کارکوونکــي وکــوالى شــي لــه محرمــو ســندونو څخــه لــوړ ټــول فايلونــه لــه منځــه يوســي.

 -٤د معلوماتــي ټکنالوجــۍ پــه وســايلو کــې شــته ټــول هارډيســکونه دې پــه فزيکــي ډول لــه منځــه
يــووړل شــي.
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اتم څپرکی

د اطالعاتو ډلبندي
د اطالعاتو د ډلبندۍ تاريخي بهير
د اړیکــو لــه لومړیــو وختونــو ډیپلوماتــان او پوځــي قوماندانــان دې پايلــې تــه رســېدلي وو چــې
د بــاور خونــدي کولــو لپــاره بایــد یــوه تــګالره رامنځتــه شــي او د تشــخیص یــو شــمېر وســایل
هــم بایــد وي .ژولیــوس کازار لــه میــاد څخــه  ۵۰کالــه مخکــي یــوه الــه اختــراع کــړه چــې کازار
ســایفر یــې ورتــه ويــل .نومــوړي دا الــه د دې لپــاره اختــراع کــړه څــو د ده شــخصي مســيجونه د
نــورو الســونو تــه ونــه لوېــږي .حســاس اطالعــات بــه پــه نښــه کېــدل تــر څــو د بــاوري اشــخاصو
پــه واســطه تــر ټاکلــي ځایــه ورســول شــي ،پــه یــوه محفــوظ ځــای او یــا پــه یــوه قــوي بکــس
کــې کېښــودل شــي او ســاتنه یــې وشــي .کلــه چــې د پوســته خانــې خدمــات رامنځتــه شــول،
حکومتونــو رســمي ســازمانونه جــوړ کــړل څــو د لیکونــو پــه پیــدا کولــو ،لوســتلو او ورکولــو
کــې مداخلــه وکــړي ،د بېلګــې پــه توګــه پــه برېتانيــا کــې د رازونــو دفتــر او پیــدا کولــو څانګــه پــه
۱۹۵۳زېږديــز کال کــې رامنځتــه شــوه.
د نولســمې پېــړۍ پــه نیمایــي کــې د ډلبنــدۍ یــوه ډېــر پېچلــي سيســتم تــه وده ورکــړل شــوه،
حکومتونــه یــې پرېښــودل څــو د دوی پــټ اطالعــات نســبت د دوی د حساســیت درجــې تــه
پــر طبقــو ووېشــي .د برېتانیــې حکومــت پــه  ۱۹۸۹زېږديــز کال کــې پــه رســمي ډول د قانونــو د
خپرولــو پــه وســیله تــر یــوه بریــده د دغــه کار رمــز اېښــودنه وکــړه .د لومــړۍ نړیوالــې جګــړې پــر
مهــال د ډلبنــدۍ لــه یــوه څــو اړخیــز سیســتم څخــه ګټــه پورتــه شــوه؛ د بېالبېلــو جبهــو تــر منــځ د
اطالعاتــو لــه الرې مکالمــه وشــوه .پــه دې برخــه کــې پــه ډيپلوماتيــک او پوځــي قوماندانیــو کــې د
کــوډ کولــو او د هغــو د ماتولــو کارونــه ډېــر وه .دغــه کار انګرېــزان دې تــه رهبــري کــړل څــو پــه
 ۱۹۱۹زېږديــز کال کــې د ( )Government Code and Cypher Schoolپــه نــوم د کــوډ
حکومتــي ښــوونځی جــوړ کــړي .کلــه چــې د ســمو او ناســمو اطالعاتــو لپــاره لــه ماشــین څخــه
ګټــه واخيســتل شــوه ،نــو رمــز اېښــودنې پــه جګــړو کــې پــر مــخ تللــې بڼــه غــوره کــړه.
پــه دويمــه نړیوالــه جګــړه کــې چــې کــوم اطالعــات د متحدینــو پــه واســطه شــریک شــوي وو،
هغــو د ډلبنــدۍ د سیســتم یــوه رســمي ترتیــب او کنټــرول تــه اړتیــا لرلــه .وروســته د اطالعاتــو
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دغــې لــړۍ پرمختللــې بڼــه غــوره کــړه چــې کــوم اطالعــات د چــا لــه خــوا ،چېرتــه او پــه کــوم ډول
زېرمــه شــي ،تــګالرې پــه کار واچــول شــوې څــو یقینــي کــړي چــې ســندونه لــه منځــه تللــي ،خــو د
دغــو تــګالرو څارنــې لــه املــه جګــړه یــو څــو اســتخباراتي کړيــو رهبــري کــړه .د شــلمې پېــړۍ پــه
وروســتیو او د یوویشــتمې پېــړۍ د پیــل پــه کلونــو کــې پــه مخابراتــي ،د هارډويــر ()Hardware
او ســافټوير ( )softwareسیســتم پــه وســیله حســاب او ډېټــاوو تــه پــه کــوډ ورکولــو کــې چټــک
پرمختــګ تــر ســترګو کېــږي .د ارزانــو ،وړو او ډېــرو ځواکمنــو وســايلو شــتون د اطالعاتــو
برېښــنایي پروســس حتــی د وړو ســوداګرو او کورونــو پــه الس کــې اطالعــات ورکــړل او دغــه
کمپیوټرونــه پــه اســانۍ او تېــزۍ ســره د انټرنېــټ پــه واســطه یــو لــه بــل ســره ونښــلول شــول.

په افغانستان کې د اطالعاتو ډلبندي

پــه افغانســتان کــې ال هــم د اطالعاتــو او ســندونو معیــاري ډلبنــدي نــه ده رامنځتــه شــوې ،لــه
همــدې لــه املــه خــو ډېــری اطالعــات دولتــي رازونــه او محــرم ګڼــل کېــږي .د دغــو اطالعاتــو
لرونکــي فکــر کــوي چــې دا يــې ملکيــت دی او کــه يــې لــه الســه ووتــل ،نــو لــوی ناوریــن بــه
رامنځتــه شــي .پــه داســې حــال کــې چــې دا د دوی شــتمني نــه ،بلکــې د خلکــو شــتمني ده او
خلــک بايــد خپلــې شــتمنۍ تــه السرســی ولــري .څرنګــه چــې دولــت د اطالعاتــو او ســندونو د
مديريــت لپــاره روښــانه کړنــاره نــه لــري ،اطالعاتــو تــه د السرســي کمېســيون بايــد پــه دې برخــه
کــې لــه دولــت ســره همــکاري وکــړي ،څــو داســې یــوه کړنــاره رامنځتــه شــي چــې پــر بنســټ
یــې ادارې د خپلــو اطالعاتــو او ســندونو د ارشــيف کولــو ،پټولــو ،محــرم ســاتلو او اشــد محــرم
ګڼلــو مدیریــت وکــړای شــي .د یادونــې ده چــې د برېښــنايي ســندونو د مديريــت لپــاره کړنــاره
هــم بایــد د یــاد کمېســیون لــه خــوا جــوړه شــي.
د نيپــال هېــواد اطالعاتــو تــه د السرســي پــه قانــون کــې د اطالعاتــو او ســندونو د ډلبنــدۍ
صالحيــت اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې لــه کمېســيون ســره دی .د دغــه هېــواد ادارې د
ټولــو اطالعاتــو لېســت کمېســیون تــه وړانــدي کــوي او کمېســیون د ســندونو د حساســيت کچــې
لــه مخــې هغــه پــر طبقــو او ګروپونــو وېشــي ،د محرمــو ،اشــد محرمــو ســندونو د نــه خپرولــو
حکــم کــوي او د عــادي اطالعاتــو او ســندونو د خپرولــو وړاندیــز اړونــدو ادارو تــه کــوي.
عامــه بنســټونه بايــد د هغــو اطالعاتــو لپاره چې پــه واککې يې لري ،لېســتونه او د ســندونو کټګورۍ
رامنځتــه کــړي او بيــا غــور پــرې وکــړي او خلکــو تــه پوهــاوی ورکــړي ،خــو دغــه اصــل بايــد پــه
پــام کــې ونیســي چــې د ســندونو او مدارکــو اداري طبقــه بنــدي نــه شــي کــوالى د السرســي قانــون
وګواښــي او يــا يــې لــه ماتــې ســره مــخ کــړي .دغــه راز د ســندونو او مدارکــو اداري ډلبنــدۍ نــه شــي
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کــوالی اطالعاتــو تــه د السرســي تــر قانــون لومړيتــوب ولــري .د ســندونو او مدارکــو اداري ډلبنــدۍ
کــوالى شــي چــې د ســندونو د حساســوالي او نــه حساســوالي پــه اړه د یــوې ادارېکار کوونکــو لپــاره
ګټــور الرښــود و اوســي او دا نــه شــيکېــدای چــې دغــه وېشــنه د اطالعاتــو ترالســهکولــو لپــاره د يوې
غوښــتنې پــه برخــه کــې د نهايــي پرېکــړو لپــاره يــو اســاس او بنســټ شــي.

د خپرېــدو وړ اطالعاتــو او ســندونو د ارزونــې او څېړنــې يــا د هغــو اطالعاتــو او ســندونو لپــاره
چــې د خپرېــدو وړ نــه دي ،ډلبنــدۍ او د کارونــې څرنګوالــى يــې د اطالعاتــو د غوښــتونکو او
عامــه السرســي لپــاره ترســره کېــږي.
اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون لــه پــر لــه پســې غوښــتنو وروســته حکومــت اړ
شــو چــې دې نیمګړتيــا تــه پاملرنــه وکــړي او د اطالعاتــو او ســندونو لپــاره طرحــه جــوړه کــړي.
ولسمشــر محمــد اشــرف غنــي د  ۱۳۹۴لمريــز کال د ســلواغې پــه ۱۰مــه د بيــان ازادۍ او
اطالعاتــو تــه د السرســي د تامیــن لپــاره پــه ( )۲۱۹۳ګڼــه حکــم کــې د اطالعاتــو او فرهنــګ
او عدليــې وزارتونــو او د ملکــي خدمتونــو او اداري اصالحاتــو خپلــواک کمېســیون تــه دنــده
وســپارله چــې د اطالعاتــو او ســندونو د تصنیــف او ډلبنــدۍ لپــاره طرحــه جــوړه او د تقنينــي
ســند پــه توګــه يــې طــی مراحــل کــړي.
پــه دغــه حکــم کــې راغلــي چــې اطالعــات او ســندونه بايــد داســې د ملــي او نړيوالــو منــل شــوو
معیارونــو مطابــق تفکیــک شــي چــې لــه يــوې خــوا ادارې اتباعــو تــه اطالعاتــو السرســی یقینــي
کــړي او لــه بلــې خــوا د ادارو رازونــه خونــدي شــي .اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون لــه توشــېح
او پــه ټکنــي ډول د يــاد قانــون عملــي کولــو پــه اړه د اړونــدو بنســټونو لــه اندېښــنو شــاوخوا دوه
کالــه وروســته ،ولسمشــر اطالعاتــو تــه د خلکــو السرســي د حــق لــړۍ د چټکتيــا پــه موخــه د
 ۱۳۹۵لمريــز کال د تلــې پــه ۲۲مــه د ( )۲۳۶۰ګڼــې حکــم صــادر کــړ.

د ولسمشر یاد حکم په اوو برخو کې په الندې توګه صادر شوى دى:

 -١اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون نافــذ دى ،د قانــون د مــادو پــر رعايــت د ټينــګار تــر څنــګ
پــه خپــل وخــت او کــره اطالعاتــو تــه د خلکــو السرســي پــه موخــه پــه مرکــز کــې وزيــران ،دولتــي
مســوولين او واليــان مکلــف دي ،څــو خلکــو تــه د معلوماتــو وړانــدې کولــو لــړۍ د اســانتيا په موخه
اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار لــه کمېســيون ســره پــه مشــورې؛ د پــټ ســاتل شــوو (محــرم)
درجــې لــه اړخــه د اطالعاتــو د وېــش او ډلبنــدۍ لپــاره اغېزناکــه کړنــاره ترتيــب کــړي.
 -٢پــه مرکــز کــې دولتــي چارواکــي او وزيــران او واليــان مکلــف دي ،څــو لــږ تــر لــږه د يــوې
مياشــتې پــه تــرڅ کــې د خپلــو اړونــدو بنســټونو د کاري پرمختګونــو او کړنــو پــه اړه پــه يــوه
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مطبوعاتــي ناســته کــې خلکــو تــه اطالعــات وړانــدې کــړي.

 -٣پــه مرکــز کــې وزيــران او دولتــي چارواکــي او واليــان مکلــف دي څــو د ښــې همغــږۍ لپــاره
پــه يــوه منظــم کاري مهالوېــش کــې د معلوماتــو د تبادلــې پــه موخــه هــره ورځ لــږ تــر لــږه ١٥
دقيقــې د خپلــو بنســټونو د وياندويانــو لپــاره ځانګــړې کــړي او د نــورو فعاليتونــو او جريانونــو پــه
اړه هغــوى تــه اطالعــات وړانــدې کــړي .وياندويــان بايــد پــه منظمــه توګــه پوښــتنو تــه د ځــواب
لپــاره او رســنيو تــه د معلوماتــو ورکولــو پــه موخــه لــه هغــوى ســره پــه اړيکــه کــې و اوســي.

 -٤وزيــران او د مرکــز چارواکــي مکلــف دي څــو پــر خپــل وخــت د غــوره اطالعاتــو وړانــدې
کولــو پــه موخــه د وزارت د مرســتيال پــه ګــډون د درېيــو لوړپــوړو چارواکــو نومونــه ترتيــب او
د اړيکــو نيوونکــو لــه ځانګړنــو (ټیلېفــون ،برېښــناليک) ســره يــو ځــاى رســنيو تــه ور وپېژنــي.
 -٥د مرکــز چارواکــي ،وزيــران او واليــان مکلــف دي چــې لــه رســنيو ســره د غــوره همغــږۍ او
اړيکــو د ټينګښــت پــه موخــه پــر خپــل وخــت د رســنيو لــه مســوولينو ســره يــو ځــاى مطبوعاتــي
ناســتې ترســره کــړي.

 -٦د عامــه او ســتراتيژيکو اړيکــو پــه چــارو کــې د ســتر ســاکار دفتــر او د ولسمشــرۍ رياســت
ويانــد دفتــر لــه وزيرانــو ،د مرکــز لــه چارواکــو او واليانــو ســره د اړتيــا او ال ډېــرې همغــږۍ پــه
موخــه هــر اړخيــزه همــکاري وکــړي.

 -٧وزيــران او د مرکــز دولتــي چارواکــي او واليــان مکلــف دي څــو هــره مياشــت پــه منظمــه
توګــه د ولسمشــرۍ رياســت د چــارو ادارې عمومــي رياســت تــه د اړونــدو ادارو د کار ترســره
کولــو څرنګوالــي راپــور ورکــړي او د چــارو اداره هــم مکلفــه ده چــې د يــاد حکــم د مــادو د عملــي
کولــو لــه لــړۍ څخــه پــه هــر اړخيــزه توګــه څارنــه وکــړي او خپــل راپــور پــر خپــل ټاکلــي وخــت
ولسمشــرۍ ماڼــۍ تــه وړانــدې کــړي.
د ولسمشــر د حکــم لــه صادرېــدو څخــه وروســته د فســاد پــر ضــد د مبــارزې عالــي اداره ،لومــړۍ
دولتــي اداره وه چــې د اطالعاتــو د ډلبنــدۍ او د اطالعاتــو وړانــدې کولــو کړنــاره يــې د ۱۳۹۵
لمريــز کال د تلــې پــه ۲۶مــه ترتيــب کــړه او اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار کمېســيون تــه يــې
د مشــورې او کتنــې لپــاره واســتوله.
پــه دې کړنــاره کــې د خپرېــدو وړ اطالعــات او ســندونه او هغــه اطالعــات او ســندونه چــې
محــرم او د خپرېــدو وړ نــه دي ،پــه النــدې ډول ســره وېشــلي دي:

الف :د خپرېدو وړ اطالعات او سندونه

 -۱اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د څوارلســمې مــادې د لومــړی بنــد اطالعاتــو او ســندونو
خپــرول ،پــه النــدې شــرحه جــواز لــري:
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•د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونو او د اړوندو اجرااتو راپور.
•د ادارې مالي وضعیت.

•خلکو ته د وړاندې شوو مستقیمو خدمتونو جزئیات.

•د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیمو شکایتونو ته د رسېدو ډول.
•اړوند تقنیني سندونه.

•اړوندې الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.

•اړوند کورني او نړیوال تړونونه ،پروتوکولونه او تفاهم لیکونه.
•پالیسي ،ستراتیژي او اړوند کاري پالنونه.
•د ادارې پر تشخیص نور موارد.

 -۲اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د پنځلســمې مــادې د دويــم بنــد د ســندونو او اطالعاتــو
خپرېــدل پــه النــدې ډول جــواز لــري:
النــدې حــاالت د پنځلســمې مــادې د لومــړۍ فقــرې پــه  ٧او  ٨اجــزاوو کــې لــه درج شــوو
حکمونــو څخــه مســتثنا دي:
•پــه هغــه صــورت کــې چــې واکمنــه محکمــه د شــخصي اطالعاتــو د افشــاء کولــو پــه هکلــه
تجویــز وکــړي.
•پــه هغــه صــورتکــې چــې د مؤلــف ،مصنــف ،هنرمنــد (لوبغــاړي) او محقــق د حقونــو د مالتــړ
(کاپــی رایــټ) قانــون او لــه ســیالۍ څخــه د مالتــړ قانــون او نــور تقنینــي ســندونه نقــض نــهکــړي.
 -۳د هغــو قضيــو د شــمېر او لړليــک پــه اړه د اطالعاتــو وړانــدې کــول او خپــرول ممانعــت نــه
لــري چــې د څېړنــې او مســتند کولــو پــړاو يــې د ادارې لــه لــوري بشــپړ شــوى او اړونــدو ارګانونــو
تــه اســتول شــوي وي.
 -۴د اړونــد رياســت لــه مقــررې ســره ســم ،هغــو اشــخاصو تــه د اطالعاتــو ورکــول جــواز لــري
چــې د شــکايت شــوې موضــوع پــه اړه لــه شــوو اجرااتــو څخــه شــکايت لــري.
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 -۵د عامــه پوهــاوي لپــاره د ســاده شــوو پروســو پــه تــړاو د اطالعاتــو خپــرول او راپــور
ورکــول جــواز لــري.
 -۶د اساســي قانــون د ١٥٤مــې مــادې او لــه فســاد ســره د مبــارزې عالــي ادارې د قانــون لــه
١٢مــې مــادې ســره ســم د لوړپــوړو دولتــي چارواکــو د شــتمنيو فــورم د خپرولــو وړ دى .پــه
لوړپــوړو دولتــي چارواکــو کــې ولسمشــر ،د ولسمشــر مرســتياالن ،وزيــران ،د ســترې محکمــې
غــړي او لــوی څارنــوال شــامل دي.
ب :هغه محرم اطالعات او سندونه چې د خپرېدو وړ نه دي

 -۱د اساســي قانــون ٥٩مــې مــادې تــه پــه کتــو د هغــو اطالعاتــو او ســندونو خپرېــدل منــع دي
چــې د هېــواد خپلواکــۍ ،ځمکنــۍ بشــپړتيا ،ملــي واکمنــۍ او ملــي وحــدت تــه زيــان اړوي.
پــه دې مــاده کــې راغلــي ،هېڅــوک نــه شــي کــوالی پــه اساســي قانــون کــې لــه راغلــو ازاديــو او
حقوقــو څخــه پــه نــاوړه اســتفادې د هېــواد د خپلواکــۍ ،ځمکنــۍ بشــپړتيا ،ملــي واکمنــۍ او ملــي
وحــدت پــر ضــد عمــل وکــړي.

 -۲اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ۱۵مــې مــادې پــه لومــړي بنــد کــې د ذکــر شــوو ســندونو
او اطالعاتــو خپرېــدل او افشــا کــول پــه النــدې ډول منــع دي:
•پــه هغــو صــورت کــې چــې خپلواکــي ،ملــي واکمنــۍ ،ځمکنــۍ بشــپړتیا ،ملــي امینــت او ملــي
ګټــې او ښــېګڼې لــه خطــر ســره مــخ کــړي.
•پــه هغــه صــورت کــې چــې لــه نــورو هېوادونــو ســره د افغانســتان د سیاســي ،اقتصــادي او
فرهنګــي اړیکــو د پــرې کېــدو المــل شــي.
•په هغه صورت کې چې د شخص ځان ،مال یا ابرو او حیثیت له خطر سره مخ شي.

•پــه هغــه صــورت کــې چــې د جــرم د کشــف خنــډ یــا د جــرم لــه ارتــکاب څخــه د
مخنیــوي خنــډ وګرځــي.

•پــه هغــه صــورت کــې چــې د تــورن د کشــف ،د هغــه پــه اړه د څېړنــو او تعقیبولــو یــا پــه دې
برخــه کــې د احتیاطــي تدبیرونــو نیولــو بهیــر ګــډوډ کــړي.
•په هغه صورت کې چې د عادالنه محاکمې بهیر او یا د حکم تنفیذ اخالل کړي.
•په هغه صورت کې چې د شخص خصوصي حریم نقض کړي.
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•پــه هغــه صــورت کــې چــې اطالعــات د ســوداګریزو ،شــخصي ملکیتونــو او بانکــي حســابونو
پــه موضوعګانــو پــورې اړه ولــري ،مګــر دا چــې پــه قوانینــو کــې بــل ډول تشــخیص شــوي وي.
 -۳د څــار عالــي ادارې قانــون د څوارلســمې مــادې لــه مخــې ،د اداري فســاد پــه قضيــو کــې
د اطــاع ورکوونکــو او شــکايت کوونکــو د هويــت افشــا کېــدل او اطالعــات وړانــدې کــول د
صالحيــت لرونکــې محکمــې د حکــم تــر صادرېــدو پــورې منــع دي.
 -۴د هغــو شــکمنو د هويــت پــه اړه د اطالعاتــو وړانــدې کــول او د هويــت افشــا کــول چــې پــر
قضيــو يــې لــه اداري فســاد ســره د مبــارزې عالــي ادارې لــه لــوري کار روان وي ،د صالحيــت
لرونکــې محکمــې د حکــم تــر صادرېــدو پــورې منــع دي.
 -۵اطالعــات او د هغــو قضيــو څېړنــه او د څېړنــو پايلــې چــې د افغانســتان اســامي جمهوريــت
د دولــت رياســت لــه عالــي مقــام څخــه دغــې ادارې تــه ســپارل شــوې وي ،د بــا صالحيتــه
محکمــې د حکــم تــر صادرېــدو پــورې منــع دي.
 -۶د اداري فســاد قضيــو د څېړنــې لپــاره د ګومــارل شــوي پــاوي پــه اړه د اطالعاتــو وړانــدې
کــول د هغــوى د خونديتــوب پــه موخــه منــع دي.

د محرمو سندونو ډلبندي

محــرم ســندونه پــه النــدې پنځــو بېالبېلــو درجــو (نــا محــرم ،محــرم ،اشــد محــرم" ،اشــد محــرم
او ســري" او "اشــد محــرم او بشــپړ ســري") ســندونو ســرهډلبنــدي کېــږي:
 -١نا محرم سندونه (:)Unclassified

د دولــت اطالعــات او ســندونه چــې د محرميــت درجــه ونــه لــري ،خــو لــه قانونــي نظــره او
د نــورو الملونــو لــه املــه حســاس وي ،د خپــراوي پــه برخــه کــې يــې محدوديــت شــته؛ دغــه
ســندونه بايــد لــه خپرېــدو مخکــې د مســوول دولتــي چارواکــي لــه لــوري تاييــد شــي.
 -٢محرم سندونه (:)Restricted

هغــه ســندونه د اړونــدو ارګانونــو لــه لــوري محــرم ګڼــل کېــږي چــې دولتــي ارګانونــو پــه ورځنيــو
چــارو کــې تــرې اســتفاده کــړې وي او لــه اجرااتــو وروســته د ټــاکل شــوي وخــت لپــاره پــه
مشــخصو دوســيو کــې ســاتل کېــږي .محــرم ســندونه لــه عامــه السرســي خونــدي وي او نــا
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مســوول اشــخاص ورتــه د السرســي اجــازه نــه لــري ،پــه ډاګــه کــول يــې ســرغړونه بلــل کېــږي .د
محرمــو ســندونو د پېژندنــې رنــګ زرغــون دى.
 -٣اشد محرم سندونه (:)Confidential

هغــه ســندونه چــې د اړونــدو ارګانونــو لــه لــوري اشــد محــرم درجــه بنــدي شــوي ،د دولت پــه ورځنيو
چــاروکــېکارېــږي؛ دغــه ســندونه ليکنــي ،غږيــز ،انځوريــز او برېښــنايي دي او دا هغــه اطالعات دي
چــې خپــرول يــې د افغانســتان د ملــيګټــو ،د افغانســتان د خلکــو ،ډيموکراتيکــې ټولنــې دګټــو د زيان
المــل شــي .هغــه کســان اشــد محرمــو ســندونو تــه د السرســي اجــازه لــري چــې د درېيمــې روڼتيــا
(شــفافيت) درجــه ولــري .د اشــد محرمــو ســندونو د پېژندنــې رنــګ اســماني دى.
 -۴اشد محرم او سري سندونه (:)Secret

"اشــد محــرم او ســري" ســندونه هغــو ســندونو تــه ويــل کېــږي چــې د دولــت پــه ورځنيــو چــارو
کــې تــرې ګټــه اخيســتل کېــږي او د محرميــت درجــه يــې د اړونــدو ارګانونــو لــه لــوري درجــه
بنــدي شــوې وي .دغــه ســندونه عموم ـ ًا د دولــت لپــاره ډېــر حياتــي دي او عبــارت دي لــه:
•دولتي اوپراتيفي او ستراتيژيک اطالعات.
•دولتي تاکتيکي پالنونه او کړنالرې.
•د بهرنيو هېوادونو پر وړاندې د دولت کړنالرې.

هغــه کســان چــې "اشــد محرمــو او ســري" ســندونو تــه د السرســي اجــازه لــري ،بايــد د دويمــې
درجــې روڼتيــا لرونکــي وي .د يــادو ســندونو غيــر مجــاز افشــا (ډاګيــز) کــول د هېــواد لــوړې ګټــې
او ملــي امنيــت (د هېــواد پايښــت ،ټولنيــز ،سياســي او پوځــي ژونــد ،ملــي يووالــی او جغرافيــوي
حــدود) پــه جــدي ډول لــه خطــر ســره مــخ کــوي او د دولــت پــر وړانــدې د وســله والــو جګــړو
المــل ګرځــي .هغــه اطالعــات او ســندونه چــې د نــا محــرم کېــدو لــه نېټــې مخکــې د افشــا پــه
پايلــه او يــا افشــا کولــو کــې تــرې پورتــه يادونــه شــوې ،دولــت ،خلکــو ،ډيموکراتيکــې ټولنــې تــه
"خــورا ســخت زيانونــه" اړوي.
 -۵اشد محرم او بشپړ سري سندونه (:)Top Secret

پــه "اشــد محــرم او بشــپړ ســري" ســندونو کــې کورنــي او ســيمه ييــز سياســي مســايل ،پوځــي او
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اســتخباراتي اســرار ،پراختيايــي پالنونــه او اړونــدې کړنــارې ،د دولــت او بهرنيــو دولتونــو تــر
منــځ پوځــي او اســتخباراتي قراردادونــه راځــي .دا هغــه اطالعــات او ســندونه دي چــې د نــا محــرم
کېــدو لــه نېټــې څخــه مخکــې يــې د افشــا کولــو پــه پايلــه او يــا افشــا کولــو لــه املــه يــې د افغانســتان
دولــت ،د افغانســتان خلکــو ،ډيموکراتيکــې ټولنــې تــه " ډېــر لــوړ او نــه جبرانېدونکي زيانونــه" اوړي.
"اشــد محــرم او بشــپړ ســري" ســندونه پــه پــوره ډاډمنــو ځايونــو کــې ســاتلکېــږي او بايد د پرســونل نوم
او د اســتفادې نېټــې يــې پــه ځانګــړي ډول ثبــت او راجســتر شــي او دغــه اطالعــات بايــد د دوو کســانو
لــه لــوريکنټــرول ،خونــدي او د ســاتنې لپــاره يــې لــه دوهګونــي قفلونو څخهکار واخیســتل شــي.
ولسمشــر د اړتيــا پــه صــورت او فــوق العــاده حاالتــو کــې کــوالى شــي چــې د ولسمشــرۍ
رياســت فرمــان پــر بنســټ افــراد او اشــخاص د يــادو ســندونو د السرســي ،مطالعــې او لېــږد
لپــاره وټاکــي .هغــه کســان چــې "اشــد محــرم او بشــپړو ســري" ســندونو تــه د السرســي اجــازه
لــري ،بايــد د لومــړۍ درجــې شــفافيت (روڼتيــا) لرونکــي وي او د «اشــد محــرم او بشــپړو ســري»
ســندونو د پېژندنــې رنــګ ســور دى.
د بېلګــې پــه ډول ،هغــه رمزونــه چــې د پټولــو او هغــه شــفرونه چــې د دولــت د لــوړ پــوړو چارواکو
د خبــرو لپــاره چمتــو شــوي وي ،د دولــت هغــه پالنونــه چــې د افغــان ملــي امنيتــي ځواکونــو ،د
ســرحدي بريدونــو پــه تــرڅ کــې د لــوړو تلفاتــو پــر وړانــدې غبرګــون ،ســتراتيژيک ،ډيپلوماتيــک،
اقتصــادي او نظامــي پالنونــه او د چارواکــو او رهبرانــو د ځــاى پــر ځــاى کولــو پالنونــه پــه "اشــد
محــرم او بشــپړو ســري" ســندونو کــې راځــي.

محرمو سندونو ته د السرسي واک

نــا محــرم ،محــرم ،اشــد محــرم" ،اشــد محــرم او ســري" او "اشــد محــرم او بشــپړ ســري" ســندونه
د دې اړتيــا پېښــوي چــې د افــرادو د شــفافيت تشــخيص لــه مخکــې وشــي او د پړاوونــو وهــل
يــې د دولتــي ادارو لــه لــوري د اړونــدو تــر الس النــدې افــرادو پــه وســيله ترســره کېــږي .د افــرادو
د شــفافيت د تشــخيص درجــه پــه درېيــو برخــو کــې ډلبنــدي شــوې ده:
الــف -لومــړۍ درجــه روڼتيــا :د هغــو اطالعاتــو او ســندونو لپــاره چــې د محرميــت درجــه يــې،
"اشــد محــرم او ســري" او لــه دې لــوړ "اشــد محــرم او بشــپړ ســري" وي ،ورکــول کېــږي او پــه
ســره رنــګ ســره پــه نښــه کېــږي.
ب -دويمــه درجــه روڼتيــا :هغــو اطالعاتــو او ســندونو تــه ورکــول کېــږي چــې د محرميــت درجــه
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يــې اشــد محــرم وي او پــه نارنجــي رنــګ ســره پېژنــدل کېــږي.
ج -درېيمــه درجــه روڼتيــا :هغــو اطالعاتــو او ســندونو تــه ورکــول کېــږي چــې د محرميــت درجــه
يــې محــرم وي او پــه اســماني رنــګ پــه نښــه کېــږي.
د روڼتيــا پروســې د بشــپړاوي لپــاره د النــدې ټکــو تشــريح اړينــه ده ،څــو د پرســونل ژمنتــوب،
صداقــت ،بــاور او امانتــداري تشــخيص شــي:
 -١د نــږدې خپلوانــو د شــهرت يادونــه( :پــار ،مــور ،ورور ،خــور ،مېــړه يــا خاونــد ،اوالدونــه
کــه نجلــۍ وي يــا هلــک ،خســر او خواښــې).
 -٢د لــرو خپلوانــو د شــهرت يادونــه( :تــره ،مامــا ،د تــره او مامــا زامــن ،تــوړۍ ،تــرور ،د
تــرور او تــوړۍ زامــن ،د ښــځې يــا خاونــد خوينــدې او وروڼــه ،د مېرمنــې او خاونــد د کورنيــو
ناویانــې او زومــان).
 -٣د نــږدې دوســتانو د شــهرت يادونــه( :ګاونډيــان ،د تحصيلــي دورې ملګــري ،مســلکي او
دفتــري همــکاران).
د روڼتيا درجو ټاکلو لپاره پلټنې:

اړونــدې دولتــي ادارې مکلفــې دي چــې د افــرادو د روڼتيــا د بېالبېلــو درجــو څېړنــه وکــړي او
پړاوونــه يــې پــه النــدې ډول ووهــي:

الــف :د لومــړۍ درجــې شــفافيت لرونکــو اشــخاصو د پېژندنــې نښــه ســور رنــګ لــري؛ دا ډول
کســان تــر ټولــو ډاډمــن کســان دي چــې کــوالى شــي د النــدې پړاوونــو لــه وهلــو ،د اړونــدو
صالحيــت لرونکــو ارګانونــو لــه تصديــق او د ملــي امنيــت شــورا لــه تاييــد وروســته لــه ټولــو
محرميــت لرونکــو ســندونو نيولــې تــر "اشــد محــرم او ســري" ســندونو پــورې ســندونو تــه
السرســى ولــري او کــه چېرتــه ولسمشــر الزمــه وبولــي ،نــو "اشــد محــرم او بشــپړ ســري" ســندونو
تــه هــم السرســى موندلــى شــي.
ياد شوي کسان بايد د روڼتيا د کنټرول لپاره له الندې پړاوونو تېر شي:
•د لومــړي درجــه شــفافيت لرونکــو افــرادو د شــخصي او کاري مخينــې د چــک او پلټنــې
مــوده لــس کالــه ټــاکل شــوې ده.
•د نږدې خپلوانو د شهرت يادونه.
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•د اړتيا پر مهال د لرو خپلوانو د شهرت يادونه.
•د اړتيا پر مهال د نږدې دوستانو د شهرت يادونه.
•په دولتي ،بهرنيو او نړيوالو سازمانونو کې د کاري مخينې په اړه د معلوماتو اخيستل.
•د دولــت د مخالفــو سياســي ســازمانونو او مخالفــو وســله والــو ډلــو ،لــه نړيوالــو ترهګريــزو
شــبکو ســره د اړيکــو پــه اړه معلومــات اخيســتل.
•د بهرنيــو ســفرونو او همدارنګــه لــه کورنيــو او بهرنيــو څارګــرو ادارو ،پــه کــور دننــه او بهــر
لــه ســفارتونو ســره د اړيکــو پــه اړه د معلوماتــو اخيســتل.
•د قانوني محکوميتونو د مخينې په اړه د معلوماتو اخيستل.
•د پيکاس او پوليګراف د پړاوونو چکول.
ب -د دويمــې درجــې شــفافيت لرونکــي اشــخاص پــه نارنجــي رنــګ ســره تشــخيص شــوي
دي ،د دغــو افــرادو د شــفافيت درجــه ډېــره مهمــه ده ،يــاد شــوي کســان بايــد د روڼتيــا د کنټــرول
لپــاره لــه النــدې پړاوونــو تېــر شــي:
•د شخص د تېرو پنځو کلونو د ژوند او کاري مخينې چک او څېړنه.
•د دويمــې درجــې شــفافيت لرونکــو افــرادو د شــخصي او کاري مخينــې د چــک او پلټنــې
مــوده پنځــه کالــه ټــاکل شــوې ده.
•د نږدې خپلوانو د شهرت يادونه.
•د لرو خپلوانو د شهرت يادونه.
•په دولتي ارګانونو او نړيوالو سازمانونو کې د کاري مخينې په اړه د معلوماتو اخيستل.
•د کورنيــو او بهرنيــو څاګــرو ادارو ،پــه کــور دننــه او بهــر لــه ســفارتونو ســره د اړيکــو لرلــو او
يــا نــه لرلــو پــه اړه د معلوماتــو اخيســتل.
•د قانوني محکوميتونو په اړه معلومات.
•د اړتيا پر مهال د پيکاس او پوليګراف پړاوونو سر ته رسول.
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ج -درېيمــه درجــه شــفافيت لرونکــي اشــخاص پــه اســماني رنــګ پېژنــدل کېــږي .د دغــو
کســانو د شــفافيت درجــه ډېــره مهمــه ده او د شــفافيت د کنټــرول لپــاره اړ دي چــې النــدې
پړاوونــه ســر تــه ورســوي:
•د دغــو اشــخاصو د تېــر ژونــد د څېړنــې لپــاره درې کلونــه ټــاکل شــوي چــې پــه وروســتيو
درېيــو کلونــو کــې پــه کاري او شــخصي ډول څــه کــړي دي.
•د نږدې خپلوانو د شهرت يادونه.
•د لرو خپلوانو د شهرت يادونه.
•په دولتي ارګانونو او نړيوالو سازمانونو کې د کاري مخينې په اړه د معلوماتو اخيستل.
•د کورنيــو او بهرنيــو څارګــرو ادارو ،پــه کــور دننــه او بهــر لــه ســفارتونو ســره د اړيکــو لرلــو
او يــا نــه لرلــو پــه اړه د معلوماتــو اخيســتل.
اړونــدې دولتــي ادارې مکلفــې دي چــې د شــفافيت درجــې لرونکــو اشــخاصو پــه اړه د پورتينــو
پړاوونــو لــه وهلــو ،پلټنــې او کنټــرول څخــه وروســته ترالســه کــړي اطالعــات د رســمي څېړنــې
لپــاره د هېــواد کشــفي او اســتخباراتي ادارو تــه واســتوي.
کشــفي او اســتخباراتي ارګانونــه مکلــف دي چــې د ســندونو د تســليمولو لــه نېټــې څخــه وروســته
پــه حــد اکثــر دوو مياشــتو کــې خپــل اطالعــات بشــپړ او ترالســه شــوې پايلــه يــې لــه هغــو ادارو
ســره شــريکه کــړي چــې ســندونه يــې ور اســتولي دي.
د لومــړۍ درجــې شــفافيت لرونکــو اشــخاصو پــه اړه د اطالعاتــو مثبتــه يــا منفــي پايلــه بايــد د
پوهــاوي پــه موخــه د ملــي امنيــت شــورا لــه دفتــر ســره هــم شــريکه شــي.

د سندونو د محرم کولو واک

د افغانســتان د اســامي جمهــوري دولــت پــه ادارو کــې د ســندونو د ســاتنې ،محرميــت او درجــه
بنــدۍ او د افــرادو د روڼتيــا پاليســۍ لــه مخــې د اطالعاتــو او ســندونو محــرم کــول او د روڼتيــا
تشــخيص د النــدې اشــخاصو لــه واکونــو څخــه ګڼــل کېــږي:
 -۱د ولسمشــر ،وزيرانــو ،واليانــو او اړونــدو خپلواکــو ادارو د رييســانو لــه لــوري د "اشــد محــرم
ســري ســندونو" او "بشــپړ اشــد محــرم ســندونو" محــرم کــول د اجــرا وړ دي .د لومــړۍ درجــې
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اړونــدو مندرجــو اشــخاصو د نشــتوالي پــه صــورت کــې هغــه کســان چــې د الســليک واک ورکــړل
شــوى وي ،پــه دې برخــه کــې واک لــري.
 -٢د محــرم او اشــد محــرم ســندونو محــرم کــول د پورتنــي جــز د مندرجــو چارواکــو پــر
الرښــوونه د اړونــدو ادارو لپــاره ورکــول (تفويــض) کېــږي.
 -٣د سندونو د محرميت موده هغه مهال چې د محرميت درجه ورکول کېږي ،ټاکل کېږي.
د سندونو نا محرم کول:

د ســندونو نــا محــرم کــول د اطالعاتــو د حساســيت درجــې د ښــکته کېــدو او د هغــو د زمانــي
ارزښــت د ټيټېــدو پــر بنســټ د ســندونو لــه کتنــې او ارزونــې وروســته پــه النــدې ډول ترســره کېــږي:

الف -د سندونو په نا محرم کولو کې راتلونکی بدلون:
چارواکــي (د لومړنــي محــرم کولــو مســوولين) د ســندونو د محــرم کولــو پــر مهــال د هغــو د
محرميــت مــوده او درجــه ذکــر کــوي او د نــا محــرم کولــو لپــاره يــې ټاکلــې مــوده پــه ليکنــي ډول
د اړونــدو ســندونو لــه نښــانې ســره ضميمــه کــوي ،څــو د غيــر مجــاز کېــدو او د غيــر مجــاز کېــدو
لــه ټاکلــې نېټــې وړانــدې يــې لــه ډاګيــز (افشــا) کېــدو څخــه مخنيــوى وشــي.
ب -د محرميت درجې تنزيل:

هغــه ســندونه چــې د نــا محــرم کېــدو لپــاره يــې ټاکلــې نېټــه نــه ده مشــخصه شــوې ،تــر هغــه
چــې نــا محــرم کــول يــې د اړونــدو ارګانونــو لــه لــوري ترســره نــه شــي ،د محــرم ســند پــه توګــه د
لومړنــي محــرم شــوي ســند لــه محرميــت ســره پېژنــدل کېــږي .پــه هغــه صــورت کــې چــې اړونــد
ارګانونــه اطــاع ورکــړي چــې اطالعــات نــور د دښــمن لپــاره د اســتفادې وړ نــه دي او احتمالــي
خطــر نــه شــي رامنځتــه کــوالى ،ســندونه نــا محــرم کېــږي.
ج -په محرم کولو کې بدلون:

هغــه ســندونه چــې د محرميــت پــه درجــه کــې يــې بدلــون راځــي ،د نښــاني کېــدو او يــا د محرميت
پېژندنــې رنــګ لــه بدلــون ســره پــه هغــو ســندونو کــې شــاملېږي چــې د محرميــت ورتــه کچــه او
درجــه ولــري ،خــو هغــه مهــال چــې محرميــت يــې د بــا صالحيتــه مســوول لــه نظــره لغــوه شــي.
د -په نا محرم کېدو کې د بدلونونو ابالغ:
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کــه چېرتــه پــه ســند کــې د نــا محــرم کېــدو نېټــه درج شــوې وي ،د نــا محــرم کېــدو پــه وخــت کــې
نــه ابالغېــږي ،کــه چېرتــه دا نېټــه (نــا محــرم کېــدو) پــه ســند کــې نــه وي يــاده شــوې او يــا يــې د
محرميــت درجــه لــه نېټــې وړانــدې تنزيــل شــي ،مســوولو کســانو تــه پــه ليکنــي ډول خبــر ورکــول
کېــږي چــې پــه اړه يــې اجــراات وکــړي.
ه -له بهرنيو دولتونو ترالسه کېدونکي اطالعات:
هغــه ادارې چــې لــه بهرنيــو دولتونــو ســره پــه بېالبېلــو درجــو د محرمــو ســندونو د تبادلــې واک
لــري ،د ســندونو د نــا محــرم کولــو پــر مهــال اړونــدو بهرنيــو دولتونــو تــه هــم د موضــوع پــه اړه
اطالعــات ورکــوي او د هغــو د رســمي دريــځ لــه اخيســتلو وروســته اجــراات کــوي.

د اطالعاتو د ډلبندۍ څرنګوالی

تصنيــف د فکــري عمليــو لکــه د تجزيــې ،ترکيــب ،پرتلــې ،پرېکــړې او تجدیــد پايلــه بلــل کېــږي
او د ســندونو د حساســيت د درجــې لــه مخــې داســې پــر طبقــو او ګروپونــو وېشــل کېــږي چــې د
عمومــي خصوصيــت لــه مخــې يــو لــه بــل ســره توپيــر لــري.

د بهرنيــو چــارو وزارت د اوراقــو (ارشــيف) پــه اداري مقــرره کــې راغلــي چــې د ســندونو د
څېړنــې او ارزونــې شــعبوي پــاوي پــه هــرو درېيــو کلونــو کــې د ســاتنې وړ ســندونو د دوســيو
فهرســت د محرمــو ،اشــد محرمــو او عــادي ســندونو لــه تفکيــک وروســته برابــروي او مرکــزي
پــاوي تــه يــې لېــږي .د ســندونو د څېړنــې او ارزونــې مرکــزي پــاوی پــه پنځلــس ورځــو کــې د
ســندونو د تفکيــک ،تصنيــف ،د ســاتني د مــودې ،د محرميــت او ارزښــت د درجــې د ټاکنــې او
د لــه منځــه وړلــو د فهرســت پــه اړه تصميــم نيســي.
د مرکــزي پــاوي پرېکــړه د بهرنيــو چــارو د وزيــر لــه نظــره تــر تېرېــدو وروســته د ســاتنې وړ
ســندونو د اوراقــو (ارشــيف) د ســاتنې مديريــت تــه اســتول کېــږي او د ســوځولو وړ ســندونه
ســوځول کېــږي .هغــه ســندونه چــې د نماینــده ګيــو اړونــد چــارو د پــر مــخ بيولــو لپــاره اړيــن
وبلــل شــي ،اصــل يــې د اوراقــو (ارشــيف) پــه مدیريــت او نقــل (کاپــي) يــې پــه نماينــده ګــۍ کې
ســاتل کېــږي .ســندونه د رمــزي ګڼــې (کــوډ نمبــر) د پاڼــو د شــمېر او د موضــوع پــه لیکلــو ســره
پــه جــا جــا دوســیو او کارتنونــو کــې فهرســت کېــږي او د نماينــده ګيــو لــه خــوا د ســاتنې پــه
موخــه د اوراقــو (ارشــيف) مديريــت تــه ســپارل کېــږي چــې يــاد مديريــت د ســاتنې وړ ســندونو
د ترالســه کولــو پــه اړه پــه ليکلــي ډول نماينــده ګيــو تــه ډاډ ورکــوي ،تســليم شــوي ســندونه ،لــه
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فهرســت ســره لــه تطبيــق او پــه مخصــوص دفتــر کــې لــه ثبتولــو وروســته پــه ډاډمنــو او خونــدي
مخزنونــو کــې قفــل او مهــر او ســاتل کېــږي.
د ســندونو د ســاتنې او ډلبنــدۍ لپــاره د اوراقــو (ارشــيف) ادارې د مقــررې تــر څنــګ څلــورو
نــورو الرښــودونو چــې د ســندونو د ارزونــې او څېړنــې د ډول ،د ســندونو د ارزښــت د ټاکنــې
الرښــود ،د ســندونو د واحــد بنــدۍ او تصنيــف الرښــود او د ســندونو د ســاتني او خونــدي
کولــو د مــودې الرښــود تــه پــوره اړتيــا ليــدل کېــږي او دغــه ډول الرښــودونه بايــد هــره اداره پــه
ځانګــړي ډول د بهرنيــو چــارو وزارت ولــري ،خــو لــه بــده مرغــه چــې تــر اوســه داســې نــه دي
جــوړ شــوي او نــه هــم کــوم لیکلــی ســند شــته.
د ســلوانيا ( )Sloveniaهېــواد د اطــاع رســونې مرجــع مســوولين د محرمــو ســندونو پــه دوســیه
کــې د ســند د محرموالــي پــه اړه يادښــت ږدي ،دغــه يادښــت لــه دوی ســره مرســته کــوي چــې
د وخــت لــه تېرېــدو وروســته پــوه شــي چــې دغــه ســند د کومــو دليلونــو لــه مخــې محــرم دی.
دغه يادښت د الندې درېيو موخو لپاره کارول کېږي:
 -۱خپلــه د اطــاع رســونې مرجــع لــه مســوول ســره مرســته کــوي چــې د وخــت پــه تېرېــدو ســره
کــه دوســیه بيــا ځلــي ګــوري ،ورتــه معلومــه وي چــې د ســند د محرموالــي علتونــه کــوم دي څــو
لــه يــاده يــې ونــه وځــي.
 -۲کلــه چــې د محــرم ســند دوســیه د اطالعاتــو د څارنــې د کمېســيون غــړي ګــوري ،هغــوی پــه
اســانۍ پرېکــړه کــوالی شــي چــې د ســند د محرميــت داليــل موجــه دي او کنــه.
 -۳کلــه چــې د اړونــدې ادارې د اطــاع رســونې مرجــع د مســوول پــر ځــای نــوی کــس د هغــې
ادارې د اطالعاتــو د ســاتنې او مديريــت دنــده پــر غــاړه اخلــي ،پــه ډېــرې اســانۍ پوهېــږي چــې
دغــه ســند ولــې محــرم دی او تــر کومــې کچــې پاملرنــه ورتــه پــه کار ده.
دغــه نوښــت بايــد پــه افغانســتان کــې د اطــاع رســونې مســوولين پلــي کــړي ،څــو لــه يــوې خــوا
د محرمــو ســندونو ســاتنې تــه ښــه پاملرنــه شــوې وي او لــه بلــې خــوا د اطــاع رســونې مســوولينو
د کار د اســانۍ او پــر نــوو دنــدو ګومــارل شــوو کســانو لپــاره ښــه الرښــود کېــدای شــي.
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اطالعاتو ته د السرسي اړتياوې او ځانګړنې
اطالعاتو ته السرسی د خلکو باور ډېروي

انســان د یــوه ټولنیــز موجــود پــه توګــه حــق لــري پــه هغــه ځــای کــې چــې اوســېږي ،بېالبېــل
ټولنیــز ،سیاســي ،اقتصــادي ،فرهنګــي ،تاریخــي او د خپــل هېــواد د دولتــي ادارو د فعالیتونــو پــه
اړه اطالعــات ترالســه کــړي ،څــو لــه دې الرې د خپلــې ســیمې ،هېــواد او نــړۍ پــه اړه معلومــات
ولــري او لــه دغــو اطالعاتــو ســره ســم د ژونــد اړتیــاوو او ســتونزو تــه د حــل الرې ومومــي.

د لومــړۍ نــړۍ (پرمختللــو هېوادونــو) ملتونــو دغــه حــق تــه د السرســي لــه برکتــه ګڼــې الســته
راوړنــې درلودلــې دي .پــه یوویشــتمه پېــړۍ کــې ســاینس ،ټکنالوجــي او ټولنیــزو رســنیو د پــام وړ
پرمختګونــه کــړي دي ،خلــک حــق لــري چــې د خپلــې ټولنــې او هېــواد او حتــی د خپــل هېــواد
لــه پولــو هــا خــوا هــم د نــړۍ د بېالبېلــو موضوعاتــو پــه اړه هغــه اطالعــات ترالســه کــړي چــې
اړتيــا يــې احساســوي.

پــه افغانســتان کــې لویــه ســتونزه پــر دولــت او حکومتــي ادارو د خلکــو د بــاور نشــتوالی دی ،کلــه
چــې دغــه بــاور پیــدا کــړي ،نــو بیــا د دولــت کلــک مالتــړي جوړېــدای شــي .لــه بــده مرغــه نــن
ســبا افغانســتان د یــوې اســتخباراتي ،طبقاتــي ،ســنتي او تړلــې ټولنــې بڼــه غــوړه کــړې ده .پــه دې
ټولنــه کــې اطالعــات او معلومــات پــټ ســاتل شــوي ،لــه همــدې املــه خلــک د هېــواد لــه عینــي
واقعيتونــو او ســتونزو نــا خبــر دي ،د ســيمې او نــړۍ اســتخباراتي کړيــو او ادارو لــه همــدې تشــې
څخــه پــه ګټــه اخيســتنې تــل هڅــه کــړې افغانــان را وپــاروي او د خپلــو شــومو موخــو لپــاره يــې
وکاروي .د افغانســتان دښــمنان دغــه کار کــوي خــو افغانــان بيــا لســيزې وروســته پــوه شــي چــې د
نــورو د ګټــو لپــاره يــې جګــړې کــړې او ګټــه يــې نــورو وړې ده .پــه پښــتو کــې يــو متــل دی وايــي:
«تــر څــو رښــتيا را رســېږي ،دروغــو بــه کلــي وران کــړي وي”؛ تــر هغــو پــورې چــې افغانــان پــر
دغــو خطرناکــو اســتخباراتي لوبــو او توطيــو پوهېــږي ،اوبــه بــه لــه ورخــه تېــرې وي.
ســتونزه هغــه وخــت نــوره هــم ډېرېــږي چــې کلــه چارواکــي یــوه موضــوع لــه خپــل ولــس څخــه
پټــه وســاتي او هغــه موضــوع اســتخباراتي کړيــو تــه پــه الس ورشــي ،هغــوی يــې پــه داســې بڼــه
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د خلکــو ذهنونــو تــه ورســوي چــې لــه یــوې خــوا د خلکــو بــاور پــر حکومــت کــم شــي او لــه بلــې
خــوا يــادې کــړۍ خپلــه اجنــډا خلکــو تــه ورســوي ،پــه دغــه حالــت کــې خلــک داســې الر ورکــي
شــي چــې وروســته د رښــتیا او دروغــو توپيــر نــه شــي کــوالی.
پــه دغــه صــورت کــې ولــس خپــل بــاور پــر دولتونــو لــه الســه ورکــوي او وروســته ســپيناوی بیــا څــه
ګټــه نــه لــري .لــه دغــه ډول حالــت څخــه دښــمن ښــه ګټــه پورتــه کــوي او خلــک داســې لــور تــه
رهبــري کــوي چــې هغــه بیــا خپلــه د خلکــو او هېــواد پــر زیــان وي؛ ځکــه نــو اړينــه ده چــې د روڼتيــا
لپــاره چارواکــي خپلــې ټولــې کړنــې لــه ولــس ســره شــريکې کــړي .هغــه اطالعــات چــې د خلکــو پــه
ژونــد کــې مثبــت بدلــون راولــي ،کــره وي او پــر حکومــت د خلکــو بــاور ډېــروي ،بايــد لــه خلکــو
ســره شــريک شــي؛ ځکــه چــې د ښــې حکومتولــۍ او د ښــه نظــام جوړولــو لپــاره بايــد حکومــت
پيــاوړې اراده ولــري ،لــه خپلــې ارادې ولــس خبــر کــړي او خلکــو تــه یــې پــه عمــل ثابتــه کــړي.
پــه دې برخــه کــې قانونــي مکلفيــت هــم شــته ،دغــه حــق نــه يواځــې پــه اساســي قانــون ،بلکــې
اطالعاتــو تــه د السرســي پــه قانــون کــې تســجيل شــوی دی .دغــه راز د ملکــي خدمتونــو د
مامورينــو د چلنــد د ډول مقــررې د څلورمــې مــادې پــه درېيــم بنــد کــې ښــکاره راغلــې چــې ملکــي
خدمتونــو تــه د اســان السرســي لپــاره مراجعينــو تــه پــه ملکــي خدمتونــو پــورې د اړونــدو اجرااتــو
پــه اړه اطالعــات بايــد ورکــړل شــي.
لــه بلــې خــوا د خلکــو تــر منــځ د بــاور فضــا هغــه وخــت رامنځتــه کېــږي چــې د بــد خبــر تــر څنــګ
د ژونــد د نــورو اړخونــو ،هيلــو او پرمختګونــو پــه اړه هــم خبرونــه ترالســه کــړي .دې برخــې تــه
بايــد رســنۍ پــوره پاملرنــه وکــړي.
افغانســتان کــه لــه يــوې خــوا لــه پــردۍ تپــل شــوې جګــړې ســره مــخ دی ،خــو بلخــوا بیــا د ښــو
پرمختګونــو بېلګــې هــم لــري چــې تــر پوښــښ النــدې راوســتل يــې د رســنيو مســووليت جــوړوي.
پــه هېــواد کــې ډېــری اشــخاص شــته چــې ښــې الســته راوړنــې یــې لرلــې او خلــک ورتــه هیلــه
مــن دي .د هېــواد د پرمختګونــو او مثبتــو بدلونونــو پــه اړه د خلکــو خبرېــدل هغــوی پــر خپــل
راتلونکــي بــاوري کــوي؛ نــو ځکــه اړينــه ده چــې رســنۍ د هېــواد ملــي ګټــو تــه کار وکــړي او پــر
رښــتینو اطالعاتــو د خلکــو تنــده ماتــه کــړي.
پــه نــړۍ کــې د جګــړو ځپلــو هېوادونــو تجربــو ښــودلې چــې فســاد د دولــت او ادارو واکمنــي لــه
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خنــډ او ځنــډ ســره مــخ کــوي ،د جرمــي شــبکو د پراختيــا او د نــا قانونــه وســله والــو د فعاليــت
لپــاره زمينــه برابــروي ،بېوزلــي او ځورېدلــي خلــک لــه اړينــو خدمتونــو بــې برخــې کــوي ،عدالــت
تــه د هغــوی السرســی کمــوي او د خلکــو او دولــت تــر منــځ د بــاور کمولــو لــه الرې د فســاد او
جګــړو د بيــا پيلېــدو ګــواښ زياتــوي.

اطالعاتو ته السرسی د ټولنې زغم زياتوي

انســان د ډېــرو اطالعاتــو راغونډولــو تــه اړتیــا لــري ،هــر څــوک چــې وغــواړي د يــوې موضــوع
پــه اړه وپوهېــږي ،اطالعاتــو تــه اړتیــا پیــدا کــوي .د اطالعاتــو هــر ډول ترالســه کــول د هــر ډول
انســان پېژندنــې بنســټ دی .دغــه راز هغــه انســان پېژندنــه چــې د ټولنــې د وګــړو تــر منــځ د زغــم
ځــواک غښــتلی کــړي ،ډېــرو اطالعاتــو تــه اړتیــا لــري .کــه څــوک یواځــې ځــان پېژنــي او لــه خپلــې
نــړۍ نــا خبــره وي ،دغــه ډول کســان د پېرزوینــې لرونکــو کســانو لــه ډلــې څخــه نــه حســابېږي؛
ځکــه چــې لوريېنــه یواځــې پــه ټولنیــزو اړیکــو کــې ازمایــل کېــږي ،د پېرزوينــې کســان پوهېږي چې
د کثــرت پــه عالــم کــې ژونــد کــوي او پــه دې نــړۍ کــې بېالبېــل باورونــه ،لېوالتیــاوې ،غوښــتنې،
ښــه او بــد موجــود دي .هغــه انســان مطلــع انســان دی چــې د اطالعاتــو پــر ارزښــت پوهېــږي.
خــو همــدا انســان د اطالعاتــو لــه مرســتې پرتــه نــه شــي کــوالی د انســاني نــړۍ پــر پراخوالــي
پــوه شــي ،لــه همــدې املــه یــو پېــرزو لرونکــی شــخص د خپلــو اطالعاتــو ارزښــت پــه عمــدي
توګــه نفيــه کــوي ،هغــه داســې چــې خپلــو باورونــو تــه ډېــر لېــوال وي ،پوهېــږي چــې پــه دې نــړۍ
کــې ډېــر باورونــه ،لېوالتیــاوې او نــور دودونــه شــته چــې د هغــه لــه دینــي او کلتــوري معتقداتــو
ســره پــه ټکــر کــې دي .لــه دې موضــوع څخــه د هغــه پوهــاوی پــه هغــه کــې لــږ تــر لــږه دوه ډولــه
غبرګونونــه را وپارولــی شــي:
لومــړی دا چــې ،هغــه پوهېــږي د ثــواب لومــړۍ بڼــه همــدا ده او د خپــل ژونــد د الرې پــه توګــه
يــې غــوره کــړې ده ،نــو ټولــې نــورې الرې او دودونــه چــې د هغــه لــه باورونــو ســره پــه ټکــر کــې
دي ،باطــل بولــي او د هغــو نــورو باورونــو خلــک بــې الرې شــوي خلــک ګڼــي.

دويــم؛ پــه نــړۍ کــې د ډېــرو دودونــو ،الرو او باورونــو پــه اړه د ترالســه شــوو اطالعاتــو لــه
مخــې د نفيــه کوونکــو قضاوتونــو پــر لــور الره نــه جــوړوي ،د قضــاوت پــر مهــال تــم کېــږي او
لــه قضاوتــه الس اخلــي؛ یعنــې کلــه چــې پــر خپلــو اطالعاتــو پــه تکیــه کولــو د نــورو عقایــدو او
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باورونــو پــه اړه د نفيــه او ابطــال پرېکــړه کــوي ،تــم کېــږي او د منفــي قضــاوت کولــو څخــه پــه
الس اخیســتلو ،پــر خپلــو اطالعاتــو ســترګې پټــوي او د قضــاوت ارزښــت پــه قصــدي توګــه نفيــه
کــوي .دغــه کار یعنــې نــور پــه معقولــه او معمولــه توګــه منــل دي .هــر کلــه چــې دغه ډول شــخص
لــه کــټ مــټ داســې اطالعاتــو ســره مــخ کېــږي ،نــو پــه بېــړه ورتــه قطعــي کېــږي چــې دی د نــورو

پــه څېــر پــر خطــا الره تللــی ،نــو بایــد بــې لــه ځنــډه د خپــل ژونــد لېوالتیــاوې ،ډولونــه او باورونــه
باطــل اعــان کــړي او هغــو تــه د بــد کتلــو پــر لــور ســترګې پرانيــزي او ســپکاوی وکــړي .پــه ټولــه
کــې بايــد وويــل شــي چــې انســان د ســمو اطالعاتــو پــه ترالســه کولــو ســره کــوالی شــي د ژونــد
د چــارو پــه اړه ســم قضــاوت او پرېکــړه وکــړي.
د یــوه هېــواد د خلکــو د ژوندانــه لــه بېالبېلــو بنســټونو څخــه نــه شــي کېــدای چــې ســترګې پټــې شــي
او پــه هماغــه حــال کــې د مدنــي ټولنــې ســودا هــم لــه ځــان ســره ولــري .پېرزوینــه؛ یعنــې د دې
موضــوع منــل چــې کــه پــه یــوې ټولنــه کــې د خلکــو د ژوندانــه باورونــه ،ســلیقې او ډولونــه لــه یــو
بــل ســره یــو ډول او همغــږي نــه وي ،عیــب او نیمګړتیــا نــه ده او بایــد لــه دغــه ډول حالــت څخــه
اندېښــمن نــه شــي او د یــوې حــل الرې پیــدا کېــدو پــه لټــه کــې شــي.
پــه افغانســتان کــې دوه ګــڼ پیــروه مذهبونــه (ســني او شــعيه) موجــود دي ،د دغــو دوو مذهبونــو
پیــروان یــو بــل زغمــي او یــو بــل د وروڼــو پــه نومونــو یــادوي .د دې نســبي پېرزوینــې او زغم بنســټ
څــه دی؟ ځــواب روښــانه دی ،هغــه دا چــې د دغــه کار بنســټ د مشــترکاتو را برســېره کــول او لــه
اختالفاتــو تېرېــدل دي.
زغــم او یــو بــل منــل ډېــر پلویــان لــري ،د دغــه کار ښــېګڼې د خیــر او مصلحــت غوښــتونکو
د لیکنــو لــه الرې ډېــرې تبلیــغ شــوې دي .وایــي ســنیان او شــعیه ګان دواړه مســلمانان او د
حضــرت محمــد (ص) امتيــان دي او پــر اســماني کتــاب قــران کريــم بــاور لــري ،اختالفــات يــې
پــه فرعــي چــارو کــې دي ،اوس نــو ســالم عقــل دا وایــي چــې کلــه دوه انســانان د دیــن پــه بنســټونو
او اصولــو کــې ســره همغــږي وي ،نــور نــو دا معنــا نــه لــري چــې د فروعاتــو پــر ســر شــخړه
وکــړي .دغــه تــګالره پــه ظاهــره منطقــي ده؛ ځکــه چــې پــه دې تــګالره کــې لومــړی د ســنیانو او
شــعیه ګانــو اطالعــات پــه دوو برخــو وېشــل کېــږي:
•بنسټیز او کره اطالعات
•فرعي او دويمه درجه اطالعات
د اهــل تشــيع او تســنن پــه اړه يــادې بېلګــې تــه پــام ســره بايــد وويــل شــي ،هغــه مهــال دواړه لوري
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پــه خپــل وار ســره پــر دې ډاډه کېــږي چــې د بنســټیزو او کــره اطالعاتــو؛ یعنــې د خــدای "ج"،
پیغمبــر "ص" او قــران کریــم پــه اړه عقیدتــي اختــاف نــه لــري او د دواړو لــورو فرعــي او دويمــه
درجــه اطالعــات د هغــوی پــر جــا جــا عبادتونــو ډېــر اغېــز نــه لــري ،خــو مدنــي پېرزوینــه هغــه
مهــال څرګندېــږي چــې خلــک د بنســټیزو او لومــړي درجــه اطالعاتــو پــر منځپانګــې لــه يــو بــل
ســره توافــق وکــړي.

د يادونــې ده ،پــه اوســنيو حساســو شــرایطو کــې همپالنــه ،خپلمنځــي پوهــاوی او لــه یــو بــل څخــه
کــره او پــوره اطالعــات درلــودل ،د افغانســتان خوندیتــوب او ســامتیا تضمینــوي او د ټولنــې
زغــم ورســره ډېريــږي.

د ښې حکومتولۍ په پياوړتيا کې د اطالعاتو رول

ډيموکراســي د وګــړو فعــال ګــډون تــه اړتیــا لــري او رســنۍ د دولــت لــه کړنــو خلــک خبــر ســاتي،
پــه ځانګــړي ډول د رايــې ورکوونکــو د پوهــاوي ،د بشــري حقونــو پــه ســاتلو ،د بېالبېلــو ډلــو
تــر منــځ د زغــم پــر زياتولــو او د دولــت لــه شــفافيت او مســووليت څخــه د ډاډ ترالســه کولــو لــه
الرې ډيموکراســۍ تــه پراختيــا ورکــوي.

دغــه راز ډيموکراســي الزمــه ګڼــي څــو خلــک د دې حــق ولــري چــې د دولــت پــر کړنــو پــوه شــي،
پــه ځانګــړي ډول د دولــت پــر هغــو پرېکــړو چــې د دوی لــه ژونــد ،ازادۍ او ملکيــت ســره تړلــې
وي .دغــه راز اطالعــات خلکــو تــه د دې لپــاره مهــم دي چــې لــه الرې يــې وکــوالی شــي پــه
دولــت ،مارکېــټ ،سیاســي بهيــر او مدنــي ټولنــو کــې خپــل د خوښــې انتخــاب وکــړي .پــوره او
کــره اطالعــات لــه خلکــو ســره مرســته کــوي چــې ښــې پرېکــړې وکــړي ،حقایــق درک کــړي او د
خپلــو ګټــو لپــاره ســم ګامونــه پورتــه کــړي.
د نيپــال د ۱۹۹۰زېږديــز کال د اساســي قانــون پــه ۱۶مــه مــاده کــې راغلــي ،هــر وګــړی د دې
حــق لــري چــې د هــرې اهميــت لرونکــې عامــې مســئلې پــه اړه اطالعــات وغــواړي او الســته يــې
راوړي .دغــه مــاده حکــم کــوي چــې خلــک د سياســتونو غيــر فعــال ليدونکــي نــه دي ،بلکــې فعــال
ګډونــوال يــې دي .دولــت د محرميــت لــه برخــې پرتــه پــه خپلــو هغــو پرېکــړو او کړنــو کــې چــې

پــه عامــو خلکــو پــورې اړونــد دي ،بايــد روڼتيــا ولــري او دولتــي بنســټونه بايــد د خلکــو لپــاره د
اطالعاتــو ازاد بهيــر ډاډمــن کــړي تــر څــو د دولــت مشــروعيت ثابــت کــړي.
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هغــه کســان چــې د فقــر ،جنســيت ،توکــم ،مذهــب او ژبــې پــه خاطــر پــه حاشــيه يــا څنــډې کــې
ســاتل شــوي ،پــه رســنيو کــې لــه ځــای درلــودو ســره د هغــوی نظرونــه ،ســتونزې او رنځونــه د
عامــه بحــث د اصلــي بهيــر برخــه ګرځــي او د اطالعاتــو پــه برابرولــو او د عامــه بحثونــو پــه پيلولــو
کــې رســنۍ فعــال رول لوبــوي ،د ډيموکراتيکــو پروســو لــه الرې د اصالحاتــو زمينــه برابــروي او
پــه پــای کــې ډيموکراتيــک بنســټونه غښــتلي کــوي او عامــه ګــډون تــه زمينــه برابــروي چــې لــه دې
پرتــه ډيموکراســي یــو محــض تظاهــر بلــل کېــږي.

د ملګــرو ملتونــو پراختيايــي پروګــرام ( )UNDPوايــي چــې د فقــر د ســتونزې حــل نــه يواځــې
اړو خلکــو تــه اقتصــادي ګټــه ده ،بلکــې د بېوزلــو لپــاره د اړينــو اطالعاتــو برابرولــو اړتيــا هــم ده
چــې لــه مخــې يــې هغــوی وکــوالی شــي پــه سياســي او ټولنيــز ژونــد کــې ارزښــت لرونکــی ګډون
ولــري؛ پــه دې معنــا چــې بېوزلــي خلــک لــه خپلــو حقونــو د نــا خبــرۍ پــه صــورت کــې نــه شــي
کــوالی خپــل حقونــه وغــواړي .کــه دوی لــه خپلــو هغــو ونــډو ،قوانينــو ،کړنــارو او ميکانيزمونــو
څخــه نــا خبــره وي چــې لــه مخــې يــې د خپلــو محروميتونــو پــه حــل کــې ورڅخــه اســتفاده
کــوالی شــي ،نــو تــل بــه بېوزلــي پاتــې شــي.
اطالعــات پــه ځينــو کچــو کــې د ډيموکراســۍ لپــاره بنســټيزه موضــوع ګڼــل کېــږي او ډيموکراســي
پــه اصــل کــې د افــرادو د قابليــت پــه اړه ده څــو د هغــوی تصميــم نيونــې ،خلــک تــر خپــل اغېــز
النــدې راولــي او د دوی مالتــړ وکــړي.

ډيموکراتيکــې ټولنــې يــو لــړ مشــارکتي ميکانيزمونــه لــري چــې لــه منظمــو ټاکنــو پيــل او د څارنــې
تــر ولســي بنســټونو پــورې ســاحه را نغــاړي؛ د بېلګــې پــه توګــه دغــه بنســټونه د عامــه زده کــړو
او روغتيايــي خدمتونــو لــه څارنــې څخــه نيولــې بيــا د پاليســيو او قوانينــو تــر مســودو او نــورو
مســايلو پــورې خپــل نظرونــه وړانــدې کــوي .پــه دې ټولــو برخــو کــې فعــال ګــډون پــه ښــکاره
ډول اطالعاتــو تــه د السرســي د کړنــارو تابــع دى ،رايــه ورکونــه او د ټاکنــو پــه پروســه کــې د
خپلــو مناســبو دنــدو ترســره کــول پــه عــادي ډول يــو تخنيکــي فعاليــت نــه دى او څرنګــه چــې د
خلکــو غوښــتنه د يــوه دولــت د واکونــو بنســټ دى ،نــو رايــه ورکوونکــي بايــد الزام ـ ًا اطالعاتــو
تــه السرســی ولــري .همــدا موضــوع د هغــوى د ګــډون پــه ټولــو برخــو کــې هــم صــدق کــوي.
دا امــکان نــه لــري چــې خلــک د خپلــو کړنــارو او د کړنــارو جوړوونکــو مخينــې تــه چــې د
کړنــارو د پراختيــا مســووليت لــري ،السرســی ونــه لــري او لــه السرســي پرتــه د يــوې کړنــارې
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د پړاوونــو وهلــو لپــاره ګټــور نظرونــه وړانــدې کــړي؛ د بېلګــې پــه توګــه د ســلواکيا قانــون حکــم
کــوي چــې پــه ځنګلــه کــې د نيالګيــو اېښــودو لپــاره لومــړی د ځنګلــه پالنــې پــان طــرح او د
کرنــې وزارت لــه لــوري تصويــب شــي ،پخــوا بــه دغــه پالنونــه لــه خلکــو ســره نــه شــریک کېــدل.
پــه  ٢٠٠٥کال کــې د ځنګلــدارۍ قانــون یــوه نــوې مقــرره وضعــه شــوه چــې لــه مخــې يــې
اطالعاتــي ســندونه چــې د ځنګلــدارۍ د مديريــت پالنونــو د پراختيــا پــه برخــه کــې کارېــږي ،د
عامــه السرســي وړ وګرځېــدل .نــوې مقــررې دغــه راز د عامــه ګــډون لپــاره د ځنګلونــو د مديريتــي
پالنونــو پراختيــا پــه برخــه کــې يــو شــرط وضــع کــړ چــې لــه مخــې يــې نــا دولتــي بنســټونه وهڅول
چــې پــه ناســتو او رســمي غونــډو کــې چېرتــه چــې پــر پالنونــو بحــث کېــږي ،خلــک ونــډه واخلــي.

د ولــف (  the Vlk (Wolfپــه نــوم يــوه نــا دولتــي بنســټ چــې لــه ځنګلونــو د ســاتنې دنــده
يــې درلــوده ،اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون لــه مخــې چــې پــه دې وروســتيو کــې د هغــه هېــواد
لــه لــوري تصويــب شــوی ،دغــو پالنونــو تــه السرســی پيــدا کــړ او لــه مخــې يــې وکــوالی شــول
ســلواکيا د ځنګلونــو پراخــه ســاحه د طبيعــي زېرمــې پــه بڼــه وســاتي .د مشــارکت پرانيســتې بڼــه
(روڼتيــا) او ښــه مالکيــت د پراختيايــي اقداماتــو پــه برخــه کــې ښــه والــی رامنځتــه کــوي ،د ګټــورو
پرېکــړو د ښــه والــي او د پــروژو د پلــي کېــدو المــل ګرځــي او هــم مرســته کــوي چــې ټاکلــو موخــو
تــه خلــک ورســېږي.

پــه ســوېلي افريقــا کــې ځايــي ډلــې ،اطالعاتــو تــه د السرســي لــه قانــون څخــه پــه ګټــې
اخيســتنې ســره وتوانېــدې چــې د اوبــو رســولو خدمتونــو تــه السرســی ومومــي .د امخــان ډلويــن
( )Emkhandlwiniکلــي اوســېدونکي د اوبــو لــه نشــتوالي ســره مــخ وو ،پــه داســې حــال کې چې
د ګاونډيــو کليــو اوســېدونکو يــې د ښــاروالۍ لــه ټانکرونــو اوبــه ترالســه کولــې .د دغــه کلــي خلکــو
د يــوه ځايــي غيــر دولتــي بنســټ پــه مرســته غوښــتنه وکــړه چــې د ســيمې د اوبــو رســولو پــه اړه د
ښــاروالۍ د يــوې ناســتې د بحــث نقــل تــه السرســی پيــدا کــړي .پــه دې ناســتو کــې د شــوراګانو
( )IDPد اوبــو رســولو د پراختيــا منســجم پــان او د دغــه کار لپــاره پــر بوديجــه بحــث او هوکــړه
شــوې وه .دا اطالعــات د دغــه مطلــب څرګندوونکــي وو چــې د اوبــو رســولو لپــاره پروګرامونــو پــه
ټولــه ســيمه کــې شــتون درلــود ،خــو د امخــان ډلويــن کلــى پــه يــوه ډول لــه دې مرســتو پاتــې و .د یاد
کلــي خلــک د همدغــو اطالعاتــو پــر مــټ وتوانېــدل پــه بريالیتــوب ســره خپــل ځــان د اوبــو رســولو
پــه پروګــرام کــې شــامل کــړي او اوبــو تــه السرســی پیــدا کــړي.
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اطالعاتو ته السرسی روڼتيا رامنځته کوي

ډيموکراســي پــر غــوره روڼتيــا او ښــې حکومتولــۍ هــم اطــاق کېــږي ،پــه داســې حالــت کــې
خلــک حــق لــري د خپلــو مشــرانو فعاليتونــه وڅــاري او د هغــوی د کړنــو پــه اړه پــه ازادو بحثونــو
کــې ګــډون وکــړي .هغــوى کــوالى شــي د دولــت کړنــې پــه ټولــه کــې و ارزوي چــې لــه شــک
پرتــه دغــه کار اقتصــادي او ټولنيــزو اطالعاتــي سيســتمونو تــه د السرســي او د خلکــو اړونــد
نــورو موضوعاتــو پــورې تــړاو لــري؛ د بېلګــې پــه ډول کلــه چــې د لومــړي ځــل لپــاره د امريــکا
ولسمشــر بــارک اوبامــا خپلــو خلکــو تــه روغتيايــي پروګــرام ور وپېژانــد ،پــه اناليــن سيســتم کــې
يــې ګڼــې ســتونزې درلــودې ،خــو دا چــې دغــه سيســتم تــه بشــپړ السرســی موجــود و ،ســتونزې
يــې پــر وخــت څارلــې او راپــور يــې ورکــول کېــده ،نــو ځکــه اوبامــا د دغــو ســتونزو لــه املــه لــه
خپلــو خلکــو بښــنه وغوښــته او پروګــرام يــې پــر خپــل وخــت اصــاح کــړ .لــه بشــري حقونــو
ســرغړونه د فســاد پــه څېــر پــه يــوه پټــه فضــا کــې وده کــوي او ځينــې ســرغړونې د بشــري حقونــو
نــاوړه ســرغړونې بلــل کېــږي؛ لکــه ربــړول چــې د تړلــو دروازو شــا تــه ترســره کېــږي .د دولــت پــر
وړانــدې يوازېنــۍ ازاده کړنــاره لــه بشــري حقونــو د ســرغړونو د تورونــو پــه اړه د څېړنــو خپــرول
دي چــې پــه قــوي احتمــال ســره بشــري حقونــو تــه د درنــاوي المــل ګرځــي .پــه ځينــو هېوادونــو
کــې چــې کلــه د بشــري حقونــو ســرغړونو او جنګــي جنايتونــو پــه اړه د پــام وړ اطالعــات موجــود
وي ،نــو لــه هېــڅ ډول اســتثنا څخــه کار نــه اخيســتل کېــږي.
هــر څــوک کــوالی شــي د اطالعاتــو د السرســي حــق لــه الرې د بشــري حقونــو پــه ګــډون د خپــل

هــر ډول حــق ترالســه کولــو لپــاره کار واخلــي؛ د بېلګــې پــه ډول ،کــه يــوه ښــځه پــه جګــړه کــې
خپــل ماشــوم لــه الســه ورکــوي ،هغــه کــوالی شــي د حکومــت لــه اړونــدې ادارې د پېښــې د
څرنګوالــي پــه اړه د اطالعاتــو غوښــتنه وکــړي.
اطالعاتــو تــه السرســی پــر سياســي برخــو د تمرکــز تــر څنــګ لــه یــو لــړ ټولنيــزو موخــو ســره هــم
مرســته کــوي ،لکــه د يــوه کــس خپلــو شــخصي اطالعاتــو تــه السرســی د شــخص د اغېزناکــې
تصميــم نيونــې د منــځ ټکــي پــه توګــه ګڼــل کېــږي؛ د بېلګــې پــه ډول د نــاروغ خپــل روغتيايــي
ريــکارډ تــه السرســی لــه نــاروغ ســره مرســته کــوي څــو د درملنــې پــه برخــه کــې ښــه پرېکــړه وکړي.
پــه هندوســتان کــې اطالعاتــو تــه د السرســي لــه قانــون څخــه پــه ګټــه اخیســتنې ســره خلــک د
اطالعاتــو د ترالســه کولــو پــه برخــه کــې ډېــر مخــې تــه تللــي دي؛ څرنګــه چــې دغــه قانــون د
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نــورو قوانينــو لکــه د اجــازه ليکونــو د ترالســه کولــو او د ګټــو د چمتــو کولــو پــه پرتلــه ډېــر شــفاف
دی ،لــه همــدې املــه خلــک د خدمتونــو د نــورو ســتونزو د حــل (پلمــه کــول ،منــع ،بندښــت او
د قانــون نــه پليتــوب) پــه برخــه کــې لــه غوښــتنليکونو څخــه هــم د اطالعاتــو السرســي لــه قانــون
څخــه ګټــه اخلــي؛ لکــه يــو شــمېر محصلينــو پــه درېیــو ډلــو کــې د هندوســتان پــه يــل ()Yale

ښــار کــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه اړه څېړنــه وکــړه؛ لومــړۍ ډلــې د خپلــو امتيازونــو
ترالســه کولــو لپــاره چــې د هغــوى حــق و ،لکــه د پاســپورټ ،د خــوړو حــق او داســې نــورو
مــواردو لپــاره غوښــتنه وکــړه .دويمــې ډلــې خپــل امتيــازات وغوښــتل خــو د دغــو امتيازاتــو
ترالســه کولــو لپــاره يــې پــه منځنــۍ کچــه نــږدې  ۱۵۰۰هنــدۍ کلــدارې بــډې ورکــړې .درېيمــې
ډلــې خپــل امتيــازات وغوښــتل او پــه ورتــه وخــت کــې يــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون لــه
مخــې د يــوه غوښــتنليک پــه تــرڅ کــې خپلــه غوښــتنه هــم تعقيــب کــړه .پــه پایلــه کــې دويمــې ډلــې
خپــل امتیــازات د بــډو پــه ورکولــو ترالســه کــړل خــو درېيمــه ډلــه هــم شــا تــه پاتــې نــه شــوه او
يواځــې د لســو هنــدۍ کلــدارو غوښــتنلیک پــه ورکولــو يــې خپــل امتیــازات ترالســه کــړل.
د ګټــورو ســوداګريزو فعاليتونــو د اســانتيا لپــاره اطالعاتــو تــه د السرســي لــه الرې ښــه ګټــه
اخیســتل کېــږي .پــه ډېــرو هېوادونــو کــې ســوداګر لــه دغــه حــق څخــه د ګټــه اخیســتونکو یــوه
ســتره ډلــه ګڼــل کېــږي .عامــه بنســټونه چــې بېالبېــل او پــراخ اطالعــات پــه واک کــې لــري ،يــوه
زياتــه انــدازه يــې پــه اقتصــادي موضوعاتــو پــورې اړه لــري چــې د ســوداګرۍ لپــاره ګټــور دي.

اطالعاتــو تــه د السرســي شــتون خپلــه پــر دې داللــت کــوي چــې داوطلبــۍ او نــورې عامــه
کړنــارې روڼتيــا لــري .هغــه داوطلبــان چــې بريالــي شــوي نــه وي ،کــوالى شــي د خپلــو ناکاميــو
د څرنګوالــي موندلــو لپــاره د اطالعاتــو غوښــتونکي شــي ،دا نــه يواځــې چــې د داوطلبــي پروســه
رڼــه ســاتي ،بلکــې لــه داوطلبانــو ســره هــم مرســته کــوي چــې د خپلــو راتلونکــو داوطلبيــو لپــاره
غــوره چمتــو والــى ونيســي.
روڼتيــا د يــوې کليــدي وســيلې پــه توګــه خلکــو تــه ډاډ ورکــوي چــې د داوطلبــۍ پروســې رڼــې
دي او فســاد پــه کــې نشــته .هغــه شــرکتونه چــې پــه داوطلبــۍ کــې بايلونکــي وي ،کــوالى شــي د
خپلــو اړونــدو داوطلبيــو کليــدي اطالعاتــو پــه اړه پوښــتنې وکــړي ،د بريالــي وړاندیــز (افــر) پــه
اړه د هغــو مهــم ټکــي او اړيــن اطالعــات ترالســه کــړي او پــه راتلونکــو داوطلبيــو کــې خپلــې
نیمګړتيــاوې پــوره کــړي .نړيــوال بانــک اوســمهال د قراردادونــو لــه ګټونکــو څخــه غــواړي چــې
خپــل دغــه ډول اطالعــات پــه خپلــو وېبپاڼــو کــې خپــاره کــړي.
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هغــه شــمېرې او اطالعــات چــې ګــڼ دولتونــه يــې پــه پراخــه کچــه خپــروي ،د وســايلو د پراختيــا
لــه املــه يــې ټولنــه پــه بېالبېلــو بڼــو کاروي چــې د ډېــری ټولنيــزو بنســټونو د اســتفادې وړ ګرځــي
او د ټولــو اقتصــادي فعاليتونــو ارزښــت يــې ميلياردونــو امريکايــي ډالــرو تــه رســېږي.
پــه برېتانيــا کــې هڅــې شــوې څــو ډاکټــران وهڅــوي چــې د ســوداګريز نــوم لرونکــو درملــو
پــر ځــاى د عامــه او جنيريــک درملــو سپارښــتنه وکــړي ،پــه دې برخــه کــې يــوه کــس لــه عامــه
اطالعاتــو څخــه پــه ګټــه اخيســتنې ســره داســې ســافټوير جــوړ کــړی چــې خلــک کــوالى شــي پــر
مــټ يــې پيــدا کــړي چــې پــه خپلــه اړونــد ســيمه کــې يــې ډاکټــران تــر کومــې کچــې جنيريــک
درمــل تجويــزوي .دې وســيلې پاليســي جوړوونکــو تــه هــم د دې تــوان ورکــړ چــې لــه دغــو هڅــو
مالتــړ وکــړي او هغــه ډاکتــران چــې پــه خپلــو ســيمو کــې د کمــو جنيريــک درملــو تجويــز کــوي،
وهڅــوي د جنيريــک درملــو د تجويــز کچــه لــوړه کــړي څــو دغــه کار لــه يــوې خــوا د هغــوى پــه
کار کــې د مثبتــې اغېــزې او لــه بلــې خــوا د خلکــو د پيســو د ســپما المــل وګرځــي.

اطالعاتو ته السرسی د مدني ټولنو د څارنې رول لوړوي

پــه افغانســتان کــې مدنــي ټولنــې او عامــو وګــړو پخــوا اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د
نشــتوالي لــه املــه نــه شــوای کــوالی اطالعاتــو تــه السرســی ولــري ،خــو د همدغــو مدنــي ټولنــو
د وړانديزونــو او اطالعاتــو تــه د السرســي پــه موخــه غــږ پورتــه کولــو پــه پايلــه کــې اطالعاتــو تــه
د السرســي قانــون طرحــه وړانــدې شــوه؛ اړونــدو چارواکــو او ادارو پــه دې برخــه کــې مســوده
ترتیــب کــړه او د قانونــي پړاوونــو لــه بشــپړولو وروســته پــه  ۱۳۹۳لمريــز کال کــې دغــه قانــون د
افغانســتان د ولسمشــر لــه لــوري توشــېح هــم شــو .رســنۍ ،مدنــي ټولنــې او عــام وګــړي هیلــه
لــري چــې د دغــه قانــون پــر پلــي کېــدو بــه نــور څــه د چــا لــه نظــره پــټ نــه وي او هــر څــوک بــه
کــوالی شــي لــه قانــون ســره ســم اطالعاتــو تــه السرســی ولــري.
ښــه حکومتولــي پــر حکومتونــو د ټولنــې بــاور زیاتــوي ،د ښــه تصمیــم نیولــو پروســه ګړنــدۍ
کــوي او مدنــي بنســټونو تــه د یــو ښــه نظارتــي او رڼــه چاپېريــال زمینــه برابــروي او ورســره رســنۍ
او مدنــي بنســټونه د خپــل څارنيــز رول لــه الرې کــوالى شــي د اصالحاتــو پروســه پيــاوړې کــړي؛

د بېلګــې پــه ډول پــر طبيعــي ســرچینو د څــار شــبکه ( )NRMNد کانونــو د اســتخراج پــه برخــه
کــې د مدنــي ټولنــو د ادارو او افــرادو لــه خــوا د اغېزناکــې همغــږۍ ،عدالــت غوښــتنې او څارنــې
اســانتیاوې برابــروي .د افغانســتان د روڼتیــا څــار ادارې لــه ودانیزو چارو څخــه د ټولنیــز څــار
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پروګــرام د روڼتیــا ،حســاب ورکولــو او ټولنیــزې پلټنې چــاره پیــاوړې کــړې ده .دغــه پروګــرام لــه
کلیوالــو یــا د لــرو پرتــو ســیمو لــه خلکــو ســره دا مرســته کــوي څــو لــه هغــو ودانیــزو پــروژو څخــه
څارنــه وکــړي چــې د هغــوی په ســیمو کــې عملــي کېــږي.
مدنــي ټولنــې د اصالحاتــو پروســې د پیاوړتیــا او پــه هېــواد کــې د اداري نظــام پــه ســمون کــې
ډېــر مهــم رول لــري ،بايــد د حکومــت د اصالحاتــو د پروســي نظــارت وکــړي ،پــه هغــې برخــه
کــې چــې لــه قانــون څخــه ســرغړونه کېــږي ،خپــل غــږ اوچــت کــړي او کلــه چــې حکومــت
اصالحــات نــه عملــي کــوي ،پــرې فشــار راوړي څــو اصالحــات راولــي .خــو د دې چــارې لپــاره
اطالعاتــو تــه پــوره اړتيــا لیــدل کېــږي څــو مدنــي ټولنــې د حقايقــو پــه نظــر کــې نيولــو ســره ســمې
او الزمــې نيوکــې وکــړي او پــر حکومتونــو فشــار راوړي چــې د خلکــو پــه ګټــه کار وکــړي.
پــه کــوم ځــاى او يــا اداره کــې چــې لــه قانــون څخــه ســرغړونه کېــږي ،د مدنــي بنســټونو لــه خــوا
لــه رســنيو ســره اطالعــات شــريک کېــږي او د رســنيو لــه الرې د خپرولــو پــر مــټ حکومــت خپلــو
نميګړتيــاوو تــه پــام کــوي ،پــه پايلــه کــې حکومــت د اصالحاتــو راوســتو تــه اړ کېــږي .لــه همــدې
املــه خــو بايــد رســنۍ او مدنــي ټولنــې پــه ګــډه کار وکــړي او د يــو بــل لــه امکاناتــو ګټــه واخلــي.
کلــه داســې هــم کېــږي چــې دولــت د رســنيو پــر مهمــو راپورونــو چــې لــه نیمګړتيــاوو څخــه يــې
پــرده پورتــه کــړې وي ،چوپــه خولــه پاتــې کېــږي؛ پــه دغســې حالتونــو کــې بايــد مدنــي ټولنــې پــر
دولــت فشــار راوړي څــو د خلکــو پــه ګټــه بدلــون او ســمون رامنځتــه شــي.

د څېړنیزو راپورونو په چمتو کولو کې د اطالعاتو اهمیت

د ټولــو پلټنــو موخــه پــه ټوليــزه توګــه د سياســتوالو ،چارواکــو ،ســوداګرو او يــا نــورو واکمنــو د
ناســمو کړنــو افشــاکول دي ،لــه همــدې املــه د څېړنيــزو راپورونــو خپــرول چــې پــه ځينــو قضيــو
کــې ان د ولسمشــر تــر لــرې کېــدو او د فاســدو حکومتونــو د راپرځېــدو المــل شــوي ،د رســنيو
اغېزناکــه برخــه جــوړوي او د دې ډول راپورونــو خپــرول پــر رســنيو د خلکــو بــاور ډېــروي .دغــه
راز رســنيو تــل د دولــت د څلورمــې ســتنې پــه توګــه کار کــړی او د ټولنــې ناخوالــې یــې پــه ګوتــه
کــړې او مطــرح کــړې دي ،بلخــوا رســنۍ بیــا تــل لــه دولتــي ادارو څخــه د اطالعاتــو ترالســه
کولــو پــه برخــه کــې لــه ســتونزو او ننګونــو ســره الس او ګرېــوان وي.
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پــه هــره قانونــي ټولنــه کــې د مهمــو مســايلو لپــاره قوانیــن جوړېــږي څــو د هغــو پــه رڼــا کــې هــره
کړنــه د قانــون پــه چــوکاټ کــې ترســره شــي .رســنۍ چــې اوس پــه افغانســتان کــې د يــوه اغېزمــن
ځــواک پــه څېــر مطــرح دي ،ورو ،ورو خپــل ځــان تــه د فعاليــت ســاحه پراخــوي او ټولنــه يــې
هــم کړنــو تــه پــه ځيــر ګــوري ،نــو د داســې یــو ځــواک د ال ښــه تنظيــم او اغېزنــاک کېــدو پــه

موخــه الزمــه وه چــې د ټوليــزو رســنيو د قانــون تــر څنــګ اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون وي او
رســنۍ د هغــه پــه رڼــا کــې فعاليــت وکــړي .د دې ګټــې دا دي چــې ژورنالېســتان بــه اطالعاتــو تــه
السرســى لــري ،چارواکــي بــه مکلــف وي چــې لــه رســنيو ســره اطالعــات شــريک کــړي او رســنۍ
بــه د يــوې ټاکلــې تــګالرې پــه رڼــا کــې فعاليــت کــوي .بــل دا چــې کــه رســنۍ تېروتنــه کــوي او لــه
خپلــو حــدودو وځــي ،نــو د يــوه قانــون پــه رڼــا کــې بــه ورتــه رســېدنه کېــږي ،د خپلســريو مخــه بــه
نيــول کېــږي ،ملــي ګټــې او ملــي حــدود بــه پــه پــام کــې نيــول کېــږي.
پــه افغانســتان کــې فســاد او خپلــوي پالــل د اطالعاتــو ترالســه کولــو پــه برخــه کــې لــوی خنډونــه
دي او پــه بريالــي ډول اطالعاتــو تــه د السرســي رامنځتــه کولــو لپــاره سياســي اراده او د بشــپړ
او بــاوري خدمتونــو د وړانــدي کولــو لپــاره د ســرچينو شــتون اړيــن دی .پــه افغانســتان کــې پــر
لــه پســې جګــړه ،نــا کافــي زېربنــاوې او ســرچينې ،پــه ادارو کــې پــه ډېــره کچــه قــدرت طلبــي او
فســاد هغــه لويــې ننګونــې دي چــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه الره کــې پــر ځــای پرتــې دي ،لــه
همــدې املــه اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه اغېزنــاک ډول پلــي کېــدل وخــت تــه اړتیــا لــري.
زمــوږ پــه څېــر جګــړه ځپلــي هېــواد کــې چــې ال هــم خبــره د ټوپــک پــه ژبــه کېــږي ،ډول ډول
حساســيتونه موجــود دي؛ رســنۍ د څېړنــو پــر ځــای تــر ډېــره اټــکل کــوي ،رســنۍ د حکومــت
د فســاد پــه اړه راپورونــه ورکــوي ،خــو د فســاد د ډېــرو قضيــو پــه پلټنــه او د ښــکېلو خلکــو پــه
ډاګــه کولــو کــې پاتــې راغلــې دي .افغانــي رســنۍ د تشــريحي راپورونــو پــه ورکولــو ســره ځــان تــه
قناعــت ورکــوي .د ژورنالېــزم يــو کارپــوه وايــي چــې د تحقیقــي ژورنالېــزم او د پوليســو د تحقيــق
تــر منــځ توپيــر دا دى چــې هلتــه زور نــه کارېــږي او پولیــس بیــا پــه دې برخــه کــې لــه زور څخــه
کار اخلــي ،خــو نــور تحقيــق يــو ډول دى.
پــه تحقيقــي ژورنالېــزم کــې هغــه شــى چــې ډېــر کارول کېــږي ،اړونــد ســندونه او شــواهد دي خــو
لــه بــده مرغــه ډېــرې رســنۍ د لومړنــۍ ســرچینې او لومــړي الس اطالعاتــو د حصــول پــر ځــای
د اطالعاتــو پــر دويمــې ســرچینې او دويــم الس اطالعاتــو تکيــه کــوي ،دغــه کار دوی د بهرنیــو
رســنیو پــر تبلیغاتــي تربیونونــو بدلــې کــړې دي .دغــه راز د وارداتــي فرهنــګ اغېــز پــر کورنــۍ
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رســنیو جــوت ليــدل کېــږي .لــه بــده مرغــه چــې پــه افغانســتان کــې بهرنــۍ رســنۍ اوســمهال تــر
کورنيــو رســنيو پــر وخــت او اســانه توګــه اطالعاتــو تــه السرســی لــري او ډېــره بــده خــو يــې ال
دا چــې کورنــۍ رســنۍ کلــه کلــه د خپــل هېــواد پــه اړه مهــم اطالعــات لــه بهرنيــو رســنيو ترالســه
کــوي او يــا يــې د ســرچينې پــه توګــه کاروي .د هــرې ټولنــې فعاليتونــه پــه ســندونو کــې وي ،لــه

ملګــرو او يــا دښــمنانو ســره نښــې پرېــږدي ،اوس اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون توشــېح شــوی
دی ،ان ډېــر حســاس اطالعــات هــم لــه قانونــي او مشــروع الرو ترالســه کېــداى شــي.
ځينــې بريالــۍ ژورنالېســتيکي څېړنــې پــه نــا څاپــي توګــه پيلېــږي؛ د بېلګــې پــه توګــه دا ډول پلټنــې
د يــوې ادارې لــه يــوه نهيلــي کارکوونکــي څخــه پيلېــږي چــې لــه خپرندويــو ادارو ســره د فســاد
افشــاکولو پــه نيــت اړیکــه نيســي .داســې قضيــې شــته چــې کارکوونکــي رســنيو تــه ورغلــي او د
خپلــو چارواکــو کړنــې يــې افشــا کــړې دي چــې ګويــا کومــه نــا قانونــه فابريکــه چلــوي او يــا خلــک
تېــر باســي .پــه دغــه وخــت کــې بايــد يواځــې د هغــه پــر خبــرو بــاور ونــه شــي ،بلکې مســتند شــواهد
تــرې وغوښــتل شــي .د رشــوت ورکوونکــي او رشــوت اخيســتونکي اړيکــه لــه اندېښــنو ډکــه اړيکــه
ده؛ ځينــې وخــت کېــداى شــي يــوه او يــا بلــه خــوا احســاس وکــړي چــې ګواکــې تېــر ایســتل شــوى
دى او د بــل اړخ د نــا ســمو کارونــو افشــاکولو لپــاره د شــواهدو ورکــړې تــه چمتــو وي ،خــو يواځې
بایــد پــر تورونــو تکيــه ونــه شــي ،ثبــوت او ســندونه هــم الس تــه راوړل شــي.
حکومتونــه او يــا دولتونــه عامــه ســوابق يــا ريــکارډ ســاتي چــې کــه پــه ځيــر پــام وشــي ،کېــداى
شــي د ادارو پــه فعاليتونــو کــې بــې نظمــي را منځتــه شــوې وي؛ بيــا لــه هغــو نــه پــه ښــکاره ډول
وپوښــتل شــي چــې د خپلــو کړنــو ســپيناوى وکــړي .پلټنــه کــه لــه هــر ځــای څخــه پيــل شــي ،پــر
مهــال يــې نــورې ســرچينې هــم ځــان ښــکاره کــوي او يــا مونــدل کېــږي .د ګېــټ واټــر (Water
 )Gateمشــهوره پلټنــه لــه يــوې ســاده غــا پیلېــږې چــې څومــره وخــت تېرېــږي ،نــوي -نــوي
خلــک راځــي ،ورځپاڼــې تــه پــه پېښــه کــې خپــل برائــت پــه ډاګــه کــوي چــې پــه پــای کــې د امريــکا
ولسمشــر نيکســن ( )Nexonاســتعفا کولــو تــه اړ ايســتل کېــږي.
رســنۍ د ټولنــې د يــوه ســکټور پــه توګــه مهمــه دنــده لــري چــې د څېړنيــز ژورنالېــزم د خونديتوب،
د محکمــو ،قانونــي او اداري چــارو او د اطالعاتــو د السرســي لــه الرې د قانــون لــه حاکميــت
څخــه څارنــه وکــړي .حکومتونــو تــه الزمــه ده چــې د فســاد پــر وړانــدې جــدي ودرېــږي ،لــه خبــر
ورکوونکــو او هغــو رســنيو څخــه چــې د فســاد پــه اړه راپورونــه خپــروي ،ســاتنه وکــړي.
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يــوه خپلواکــه رســنۍ چــې عامــه ســندونو او د پرېکــړې بهيرونــو تــه يــې السرســی تضميــن شــوی
وي ،د دې تــوان لــري چــې لــه دولــت ســره د حکمونــو پــه پلــي کولــو کــې مرســته وکــړي .د
رســنيو او ډيموکراتيــک دولــت تــر منــځ د خالصــو اړيکــو مثبتــې بېلګــو کــې د رســنيو قانونــي
مالتــړ ،د بيــان ازادۍ درنــاوی ،اطالعاتــو تــه السرســی او پــر ژورنالېســتيکي کارونــو د انضباطــي
محدوديتونــو کموالــی راځــي .د عامــه اطالعاتــو ازادي او پلورالېــزم هڅونــې لپــاره يــو ښــه
چاپېريــال تــر ډېــره هغــه وخــت رامنځتــه کېــږي چــې دولتونــه او مســلکي ټولنــې د رســنيو قوانيــن،
کوډونــه او د رســنيو د پرمختــګ لپــاره عملياتــي ســتراتيژي ولــري.

د فساد پر ضد مبارزه کې د اطالعاتو رول

لــه ترورېــزم او د نشــه يــي توکــو لــه قاچــاق څخــه وروســته اداري فســاد هغــه ننګونــه ده چــې
دولــت او پــه ځانګــړې توګــه عــام وګــړي ورســره الس او ګرېــوان دي او تــرې کړېــږي .کــه څــه
هــم چــې پــه ځينــو څېړنــو کــې اداري فســاد پــه بېالبېلــو نــورو الملونــو پــورې هــم تړلــى دى ،خــو
عــام وګــړي ورتــه د نــا عالجــه ناروغــۍ پــه ســترګه ګــوري .ډېــر خلــک پــر دې انــد دي چــې اوس
نــږدې پــه ټولــو دولتــي ادارو کــې يــو عــادي کار هــم د رشــوت لــه ورکــړې پرتــه نــه خالصېــږي او
کــه خــاص هــم شــي ،نــو د ډېــرو منــډو او کــړاو پــه نتیجــه کــې بــه وي.

دغــه راز پــه ادارو کــې نــه پوښــتنه او خپلســري ،د اداري فســاد عاملينــو تــه د درنــې ســزا نه شــتون،
پــه ځينــو ادارو کــې د زورواکــو ګومــارل ،د مامورينــو د امتيــاز کموالــی او يــو شــمېر نــور هغــه
الملونــه دي چــې د اداري فســاد ريښــو ځغلولــو تــه يــې زياتــه زمینــه برابــره کــړې ده ،خــو پــه دې
برخــه کــې شــوې څېړنــې دا ښــيي چــې تــر مخکنيــو ،لــه  ۱۳۸۱لمريــز کال څخــه پــه را وروســته
حکومتونــو کــې اداري فســاد ډېــر شــدت موندلــی .د "ملګــرو ملتونــو د روڼتيــا ســازمان او د
افغانســتان د روڼتيــا د څــار ادارې" يــوه څېړنــه ښــيي چــې پــه هېــواد کــې اداري فســاد د نــا امنيــو
زياتېــدو او د نړيوالــو مرســتو پــر مــټ د پــروژو پلــې کېــدو پــه برخــه کــې د غــوره حکومتولــۍ د
کمزورتيــا المــل شــوى دى .پــه دغــه راپــور کــې چــې بنســټونه ،قوانيــن او عملــي الرې چــارې او
لــه اداري فســاد ســره د مبــارزې پــه برخــو کــې د دولــت وړتيــا ارزول شــوې ،ويــل شــوي چــې د
اداري فســاد ډېرېــدو لــه املــه نــا امنــۍ زياتــې شــوې دي او د نړيوالــو مرســتو د تطبيــق پــه برخــه
کــې د حکومــت اغېزمنتيــا راټيټــه شــوې ده.
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پــه افغانســتان کــې د روڼتیــا د څــار ادارې د ملــي ســروې لــه مخــې ،بــډې ورکــول چــې د فســاد
ډېــر معمــول ډول دی ،پــه تېــرو څلــورو کلونــو کــې دغــه چــاره نــږدې دوه برابــره شــوې ده او
پــه  ۲۰۱۶زېږدیــز کال کــې پــه بــډو کــې د ورکــړل شــوو پیســو انــدازه درې میلیــارده ډالــرو تــه
رســېدلې ده .محکمــې او ښــاروالۍ ډېــرې پــه فســاد کــې ککــړې ادارې دي ،پــه داســې حــال کــې
لويــه څارنوالــي پــه دغــه لــړ کــې درېیمــه پــر فســاد ډېــره ککــړه اداره ده.

دغــه راز پــه  ۲۰۱۶زېږديــز کال کــې د روڼتيــا نړيــوال ســازمان د راپــور لــه مخــې ،افغانســتان د
روڼتيــا پــه برخــه کــې د  176هېوادونــو پــه ډلــه کــې  1۶9ځــای لــري او پــه دغــه هېــواد کــې ۹۰
ســلنه خلــک وايــي چــې اداري فســاد د دوی د ورځنــي ژونــد لويــه ســتونزه ده .پــه هېــواد کــې د
ډېــر اداري فســاد لــه املــه د حامــد کــرزي حکومــت او د ملــي يووالــي حکومــت نړيوالــو مرســته
کوونکــو تــه تــر ســوال النــدې راغلــي او هغــوى لــه افغانســتان ســره پــر ډېــرې لېوالتيــا ســربېره
زړه او نــازړه مرســتې کــوي.
د يادونــې وړ ده چــې پــه دغــه فســاد کــې د ځينــو افغــان چارواکــو تــر څنــګ بهرنيــو ســاکارانو،
قرارداديانــو او نــورو هــم برخــه درلــوده او د مرســتو پــه نامــه راغلــې يــوه انــدازه پيســې بېرتــه د
هغــوی لــه الرې بهرنيــو بانکونــو تــه والړې .کــه د نــورو ناخوالــو تــر څنــګ اداري فســاد همداســې
دوام پیــدا کــړي ،نــو لــرې نــه ده د دولــت مشــروعيت زيانمــن کــړي ،د خلکــو امنيــت او اقتصــاد
کمــزورى او دولــت تــه بېالبېلــې ســتونزې وزېــږوي.
لکــه څرنګــه چــې حکومتونــه او دولتونــه د ولســونو د دوو ډېــرو لــوړو ارزښــتونو (رايــو او مالیــه) لــه
مخــې را منځتــه کېــږي او پایښــت مومــي ،نــو ولســونه حــق لــري چــې د دغــو دوو معتبرو ارزښــتونو
د پوښــتنې لپــاره د خپلــو ادارو د فعالیتونــو او کړنــو پــه اړه اطالعــات ترالســه کــړي .د اطالعاتــو
ترالســه کــول ولــس تــه د دې وړتیــا ورکــوي چــې د خپــل هېــواد او نــړۍ پــه اړه معلومــات پیــدا
کــړي او د خپلــو ټولنــو د ســتونزو پــه اړه پــر وخــت اقــدام وکــړي او الس پــه کار شــي.
اطالعاتــو تــه د وګــړو السرســی پــه دولتــي او خصوصــي ادارو کــې د فســاد پــر وړانــدې مبــارزه
هــم پیــاوړې کــوي؛ ځکــه چــې ادارې بایــد د خپلــو کړنــو پــه اړه ولســونو تــه اطالعــات ورکــړي،
کــه یــې نــه ورکــوي ،نــو دا پــه دې معنــا ده چــې پــه کارونــو او چــارو کــې یــې روڼتیــا نشــته او پــه
یــو ډول فســاد شــته.
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کلــه چــې خلــک لــه خپلــو حقونــو خبــر شــي او یــا ســم اطالعــات ورتــه ورســېږي نــو بیــا کــوالی
شــي پــه ډېــره اســانۍ د فســاد مخــه ونیســي .اطالعاتــو تــه د السرســي حــق ،لــه فســاد ســره د
مبــارزې او د دولــت پــه چــوکاټ کــې لــه نــاوړو فعاليتونــو ســره د مبــارزې لپــاره يــوه کليــدي
وســيله ده .تحقیقــي ژورنالېســتان او نــا دولتــي څارونکــي بنســټونه د نــا ســمو فعاليتونــو د افشــا او
ريښــو پــرې کولــو لپــاره کــوالى شــي اطالعاتــو تــه لــه السرســي څخــه ګټــه واخلــي ،لکــه د امريــکا
د ســترې محکمــې قاضــي لويــس براډيــس ( )Louis Brandeisپــه خپلــه مشــهوره مقولــه کــې
وايــي(( :د لمــر لــږه روښــنايي د مکــروب غــوره وژونکــې ده)).
پــه دې اړه ګڼــې بېلګــې شــته چــې اطالعاتــو تــه د السرســي او پــه ښــه توګــه لــه فســاد ســره
د مبــارزې پــه برخــه کــې کارول شــوې دي؛ د بېلګــې پــه توګــه د يوګنــډا د ښــوونيز نظــام يــوه
ځانګړتيــا پــه  ١٩٩٠زېږديــز کال کــې دا وه چــې د ځايــي چارواکــو لــه الرې د پانګــې يــوه
ســتره برخــه ښــوونځيو تــه لېــږدول کېــده .د عامــه لګښــتونو لــه ســروې ( )PETSســره ســم د
 ١٩٩٠زېږديــز کال پــه منځنيــو مياشــتو کــې څرګنــده شــوه چــې د دغــو مالــي مرســتو  ٨٠ســلنه
ښــوونځيو تــه نــه وه رســېدلې.
پــه دې وخــت کــې د دې موضــوع څېړنــې لپــاره د دولــت لــه کړنــو يــوه دا وه چــې د ځايــي رســنيو
لــه لــوري يــې د مياشــتنۍ پانګــې د لېــږد پــه اړه د حکومــت پــر ځايــي ادارو شــوې نيوکــې خپــرې
کــړې .دغــه کار د دې المــل شــو چــې هــم د ښــوونځيو کار کوونکــو او هــم د زده کوونکــو مــور
او پــار د مالــي انتقاالتــو پــه اړه اطالعاتــو تــه السرســی پيــدا کــړ .د دغــه پروګــرام لــه عملــي
کولــو څــو کالــه وروســته ښــوونځيو تــه د پيســو د نــه رســېدو کچــه  ٢٠ســلنې تــه راښــکته شــوه.
دويمــه بېلګــه د کانــاډا د دفــاع وزيــر د خپــل هېــواد د پلټنــې او هېــواد ژغورنــې خدمتونــو لــه ادارې
څخــه د هغــه د غوښــتنې پــه اړه ده؛ دفــاع وزيــر لــه يــادې ادارې غوښــتي وو چــې د هغــه لپــاره
چورلکــه برابــره کــړي چــې د کــب نيونــې لــه ځــای څخــه خپــل کــور تــه والړ شــي ،ســره لــه دې
چــې چورلکــې د دې موخــو لپــاره نــه کارېــږي .د يــادو خدمتونــو يــوه کارکوونکــي داســې ځــواب
ورکــړی و“ :کــه چېرتــه مــوږ د دې دنــدې لپــاره وګومــارل شــو ،نــو ناچــاره يــو چــې اطاعــت
وکــړو ‟.يــو ځــل مخکــې هــم دفــاع وزيــر لــه چورلکــې دغــه ډول نــاوړه ګټــه اخیســتې وه.
هغــه څــه چــې پــه دې برخــه کــې مهــم دي ،دا دي چــې دغــه کار کوونکــي ونــه ويــل چــې د يــوه
وزيــر لــه خــوا پــه دې ډول د چورلکــې کارول نــا ســم کار دى ،خــو وروســته ده اطالعاتــو تــه د
السرســي قانــون تــه پــه اشــارې ســره وويــل چــې دا لــه فســاد ســره د مبــارزې پــه برخــه کــې يــوه
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قــوي وســيله ده .پــه همــدې تــرڅ کــې رســنيو د دغــه ســفر پــه اړه اړونــد اطالعــات وغوښــتل،
همــدا و چــې د وزيــر نــا ســم کار د رســنيو تــر پــراخ پوښــښ النــدې راغــى.
پــه برېتانيــا کــې لــه يــوه اوږده جنجــال وروســته د هغــه هېــواد د پارلمــان پــه غــړو پــورې اړونــد
لګښــتونه خپــاره شــول .ســندونو پــه ډاګــه کــړه چــې پــه دغــو لګښــتونو کــې پــراخ فســاد شــته او هغــو
وکيالنــو تــه چــې اصلــي اســتوګنځي يــې لــه لنــدن څخه بهــر وو ،پــه لندنکــې د اســتوګنې لپاره پيســې
ورکــول شــوې وې .پــه پايلــهکــې د پارلمــان مشــر اســتعفا ورکــړه ،د پارلمــان څــو غړي پر جــرم تورن
شــول او ځينــي نــور بيــا د هېــواد پــه راتلونکــو ټاکنــو کــې لــه ګــډون څخــه محــروم شــول.
یــوه ژورنالېســت درې کالــه مبــارزه وکــړه ،حتــی د پارلمــان داســې غــړی يــې ومونــد چــې پــر دغــو
پیســو جــوړ شــوی کــور يــې پــه کرایــه ورکــړی و او خپلــه د خپلــې خــور پــه کــور کــې اوســېده .دا
داســې کار و چــې د هغــه هېــواد د  ٣٠٠کلــن پارلمانــي تاريــخ پــه تــرڅ کــې نــه و شــوى.

د اطالعاتو السرسی او حساب ورکونه

د يــوې ډيموکراتيکــې ټولنــې مشــروعيت لپــاره عامــه وګــړو تــه حســاب ورکــول خــورا اهميــت
لــري؛ ځکــه چــې پــه داســې يــوه فضــا کــې عــام وګــړي د خپــل دولــت کړنــې او پرېکــړې پــه
ازاده توګــه ازمايــي ،چارواکــي د خپلــو کارونــو پــه اړه حســاب ورکولــو تــه راکاږي او پــه پايلــه
کــې د دغــه ډول ګــډون لــه الرې خلــک پــه مــوازي توګــه د دولــت د کارونــو مســووليت اخلــي.
اطالعاتــو تــه پــراخ السرســی د اطالعاتــو د السرســي قانــون د تطبيــق لــه الرې پــه حاکميــت کــې
د خلکــو ال زيــات ګــډون ډاډمنــوي .دغــه کار د اطالعاتــو د تصديــق کېــدو لپــاره ښــه فرصــت
برابــروي او هــم ګڼــو اړخونــو تــه پــر مهمــو مســايلو د بحــث مېــز تــه پــه مســاوي توګــه د راتــګ
اجــازه ورکــوي او لــه ســتونزو ســره د مقابلــې پــه برخــه کــې د يــوې ټولنــې تــوان لــوړوي .دولتونــه
دغــه راز نــورې الرې هــم بایــد پرانيــزي ،لکــه برېښــنايي حکومتولــي؛ چــې رســنۍ او خلــک اداري
اطالعاتــو او د پرېکــړو بهيرونــو پــه اړه اطالعاتــو تــه نېــغ پــه نېغــه السرســی مومــي.
د يــوې غــوره او ښــې ټولنــې ځانګړتيــا دا ده چــې چارواکــي ،ادارې ،رســنۍ او خلــک يــې
مســووالنه چلنــد ولــري ،ځــان لــه خپلــو کړنــو قانــون تــه مســوول او اړونــدو ادارو او ملــت تــه
ځــواب ویونکــي وبولــي .مســووالنه چلنــد ،حســاب ورکــول او پــه چــارو کــې روڼتيــا د هېــواد د
پرمختــګ لپــاره ډېــر اړيــن دي؛ ځکــه پرتــه لــه دې خپلســري رامنځتــه کېــږي ،قانــون تــر پښــو
النــدې کېــږي ،اداري فســاد زور اخلــي او پــه پايلــه کــې ټولنــه لــه بېالبېلــو ســتونزو ســره مــخ
124

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ مهن

کېــږي .د حســاب او حســاب اخيســتنې موخــه د مالــي چــارو پــه اړه د روڼتيــا تــر څنــګ د خپلــو
ټولــو کړنــو ،مکلفيتونــو او مســوولیتونو پــه اړه اړونــدو ادارو او ملــت تــه ځــواب ورکــول دي .د
حســاب اخيســتنې او حســاب ورکولــو لپــاره بايــد دولــت منظــم او ګټــور سیســتم ولــري او پــه دې
برخــه کــې د څــار د ادارو کړنــې هــم پــه کلکــه وڅــارل شــي .حســاب بايــد د یــوې دورې کاري

راپــور پــه وړانــدې کولــو پــای تــه ونــه رســېږي او داســې هــم بايــد نــه وي چــې يــوه اداره خپــل
کلنــی راپــور جــوړ او پــه خبــري ناســته کــې يــې وړانــدې کــړي ،خــو د راپــور د کــره والــي پــه اړه
کــوم سیســتم وجــود ونــه لــري.
څــو کالــه مخکــې پــه افغانســتان کــې پــه کال کــې يــو ځــل د حکومتــي ادارو لــه خــوا ملــت تــه
د حســاب ورکولــو پروګــرام پيــل شــو ،خــو بيــا پــه ټپــه ودرېــد .دغــه پروګــرام هــم ډېــره ګټــه
نــه درلــوده؛ ځکــه چــې دغــه پروګــرام د حســاب ورکولــو تــر نــوم النــدې پيــل شــوی و ،خــو
چارواکــو د خپلــو کارونــو ســاده راپــور ورکاوه .دغــه راز د افغانســتان حکومــت د لــوړ پــوړو
چارواکــو شــتمني هــم ثبتــوي خــو تــر اوســه ملــت تــه نــه ده معلومــه چــې د چارواکــو د شــتمنيو
ثبــت څومــره پــر حقايقــو والړ دی او ايــا لــه دنــدې د ګوښــه کېــدو پــر مهــال لــه چارواکــو ســره
پــر همدغــه بنســټ محاســبه شــوې او کــه څرنګــه؟
کــه لــه دنــدې تــر ګوښــه کېــدو وروســته د ثبــت شــوې شــتمنۍ لــه مخــې لــه ګوښــه کېدونکــو
چارواکــو ســره کــره حســاب ونــه شــي ،نــو دغــه پروګــرام هــم لــه يــوې داســې بــې ګټــې تبليغاتــي
وســيلې پرتــه بــل څــه نــه شــي کېــدای چــې ملــت بــه کلــه هــم پــرې بــاور ونــه کــړي .د حکومــت د
رســنيو او اطالعاتــو مرکــز د حکومتــي چارواکــو او وياندويانــو لپــاره زمينــه برابــره کــړې چــې پــه
منظــم ډول د رســنيزو ناســتو لــه الرې د خپلــو پروګرامونــو او پــروژو پــه اړه اطالعــات ورکــوي،
خــو دا هغــه څــه دي چــې چارواکــي يــې غــواړي ،تــر ډېــره پــه دغــو اطالعاتــو کــې داســې څــه نــه
مونــدل کېــږي چــې د ژورنالېســتانو تنــده پــرې ماتــه شــي.
ځينــو حکومتــي ادارو پــه دې وروســتيو کــې داســې هڅــې پيــل کــړې چــې ځينــي اطالعــات پــه
خپلــو وېبپاڼــو کــې خپــاره کــړي خــو دا بســنه نــه کــوي؛ ځکــه چــې د ډېــرو ادارو بوديجــه او کړنــې
لــه خلکــو څخــه پــټ دي .د حســاب اخيســتنې او حســاب ورکولــو د سيســتم جوړېــدو او شــته والي
تــر څنــګ بايــد چارواکــي د حســاب ورکونــې روحيــه ژونــدۍ کــړي او د قانونــي مســوولیتونو تــر
څنــګ اخالقـ ًا د خپلــو کړنــو پــر وړانــدې ځــان مســوول او ملــت تــه حســاب ورکوونکــی وبولــي.
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د دې روحيــې د پيــاوړې کولــو لپــاره پــه کار ده چــې دولــت روزنیــز او تبليغاتــي پروګرامونــه
ولــري ،دينــي علمــا د اســام د ســپېڅلي ديــن د ارشــاداتو پــه رڼــا کــې خلکــو تــه پوهــاوی ورکــړي
او رســنۍ هــم پــه دې برخــه کــې خپــل مســووليت ادا کــړي.
رســنۍ پــه چــارو کــې د روڼتيــا راوســتو پــه موخــه اغېزمنــه ونــډه لــري ،خــو پــه دغــه شــرط چــې
دولــت يــې مالتــړ وکــړي او د یــوې موضــوع لــه را ســپړلو وروســته دولــت اقدامــات وکــړي .کــه
لــه رســنیو ســره د دولــت مالتــړ وي ،کــوالی شــي چــې د څېړنیــزو راپورونــو لــه الرې د اداري
فســاد او بشــري جرمونــو ډېــرې پټــې لوبــې افشــا کــړي ،فاســدين او جنايــت کوونکــي خلکــو تــه
ور وپېژنــي .د دغــه کار لپــاره اړينــه ده چــې دولــت نــه یواځــې د رســنیو پــر وړانــدې د ګواښــونو
مخــه ونيســي ،بلکــې هغــه کســان د محاکمــي مېــز تــه راکــش کــړي چــې د رســنيو پــه وســيله يــې
جرمونــه افشــا کېــږي.
پــه دې برخــه کــې د رســنيو لپــاره ځينــې قانونــي ســتونزې هــم شــته؛ د افغانســتان د قوانینــو لــه
مخــې ،رســنۍ هــر هغــه چــا تــه مجــرم نــه شــي ویــای او نــوم يــې نــه شــي څرګنــدوالی چــې پــه
اړه يــې د محکمــې پرېکــړه وروســتۍ شــوې نــه وي؛ ځکــه یواځــې صالحيــت لرونکــې محکمــه
کــوالی شــي چــې د جــرم د تشــهير پــه اړه تصميــم ونيســي .دا پــه داســې حــال کــې ده چــې ځينــي
مجرميــن د زور او زر لــه الرې نــه پرېــږدي چــې محکمــه يــې پــه اړه د جــرم اثبــات وکــړي او لــه
مخــې يــې ســزا ورکــړي .کــه چېــرې د دې موضــوع قانونــي حــل ونــه مونــدل شــي ،نــو کلــه بــه هــم
د مفســدينو ،د ځمکــو غاصبينــو او نــورو مجرمينــو نومونــه څــوک پــه خولــه را نــه وړي او پــه دې
صــورت کــې بــه د دې تمــه کمــه وي چــې پــه هېــواد کــې د حســاب ورکولــو سیســتم پيــاوړی شــي.

د اطالعاتي تشې اغېزې

د خوښــۍ ځــای دی ،پــه وروســتيو  ۱۵کلونــو کــې د هېــواد ازادو رســنيو ډېــره وده کــړې او
تــر يــوه بريــده يــې د خلکــو بــاور ترالســه کــړی دی ،خــو پــه ســيمه کــې یــې رول د جګــړې او
تاوتريخوالــي پــه مخنيــوي او د ســتونزو پــه راســپړلو او حــل کــې کمــزوری و .پــر ځينــو رســنيو
خــو دا نيوکــه هــم شــته چــې جګــړې او تاوتريخوالــي تــه لمــن وهــي ،د خلکــو ســتونزو تــه يــې
لــږه پاملرنــه کــړې ده .دغــه راز پــر ځينــو رســنيو دا نيوکــه هــم شــته چــې د حکومتونــو او نــورو
هغــو ډلــو ټپلــو لــه خــوا چــې پــه ســيمه کــې پــر اســتخباراتي جګــړه بوختــې دي ،اســتعمال شــوې
او د هغــو د تبليغاتــو تــر اغېــزې النــدې راغلــې دي.
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اطالعاتــي تشــه او لومړنيــو اطالعاتــو تــه د رســنيو او ژورنالېســتانو نــه السرســی ،د رســنيو د
ملــي رســالت پــر ســر تــه رســولو بانــدې نــاوړه اغېــزه کــړې ده؛ ځکــه فاســد حکومتونــه تــل هڅــه
کــوي خلــک پــه اطالعاتــي خــا کــې وســاتي او يــا حــاالت داســې وښــيي چــې خلــک حقيقتونــو
تــه السرســی ونــه لــري ،خــو رســنۍ او ژورنالېســتان بايــد هڅــه وکــړي چــې د ســيمې پــه هکلــه
اطالعاتــي خــا پــه ســمه توګــه ډکــه کــړي ،خپلــو خلکــو تــه داســې اطالعــات وړانــدې کــړي چــې
پــر حقايقــو والړ وي.

د حکومــت او خلکــو تــر منــځ بــې بــاوري هغــه وخــت لــرې کېــږي چــې ژورنالېســتان يــې
لــه اطالعاتــي خــا ســره مــخ نــه وي او رســنۍ يــې ولســونو او خلکــو تــه کــره اطالعــات پــه
پــوره امانتــدارۍ وړانــدې کــړي .اطالعاتــي خــا ( )Information Gapهغــه وخــت ډېــره
احساســېږي کلــه چــې يــو ژورنالېســت کومــه ليکنــه کــوي او يــا راپــور ليکــي ،هغــه د وخــت،
لګښــت او موخــې پــه نظــر کــې نيولــو ســره د محدوديــت احســاس وکــړي.
د معلوماتــي خــا مســئله ان د څارونکــي دولــت لپــاره یــو لــوی ګــواښ رامنځتــه کــوي؛ ځکــه چــې
پــه عصــري ټولنــو کــې اطالعــات تــر ټولــو مهمــې ســرچينې بانــدې بــدل شــوي او پــه پایلــه کــې
کېــدای شــي چــې پــر يــوې مهمــې څارنيــزې ســرچينې بانــدې هــم بدلــه شــي.
وړانديزونه:
 -۱ژورنالېســتانو تــه پــه کار ده چــې د ولســونو د کلتــور او د ټولنيــزو فلســفو پــه اړه ژور
اطالعــات راغونــډ کــړي ،څــو هغــه اطالعاتــي خــا چــې خلــک يــې تــر خپــل منــځ لــري ،ډکــه
شــي او د ټکرونــو پــر ځــای د علمــي او عملــي خوځنــده سياســت پــر لــور خپــل لــوري تــه حرکــت
او خوځښــت ورکــړي.
 -۲د اطالعاتــو پــه الســته راوړو کــې بايــد څېړنــه او پلټنــه وشــي او يواځــې اوازو ،انګېرنــو،
فرضيــو او ګومانونــو تــه پــه کتــو راپورونــه جــوړ نــه شــي؛ بايــد اطالعــات دقيــق او چــاڼ شــوي
وي او لــه اطالعاتــي خــا ســره ژورنالېســت مــخ نــه شــي.

اسـ ٌ
ُص ِب ُحــوا
ـق ِب َنبَـ ٍإ َف َتبَ َّي ُنــوا َأن ُت ِصي ُبــوا َقوْ ًمــا ِب َ
جهَا َلـ ٍـة َفت ْ
اللــه جــل جاللــه فرمايــيِ (( :إن َجا َء ُکـ ْم َف ِ
عَ َلــى َمــا َف َع ْل ُتـ ْم نَادِ ِمينَ )).

ژبــاړه" :کلــه چــې يــو څــوک (فاســق) تاســو تــه خبــر راوړي ،پــه کــې پلټنــه او څېړنــه وکــړئ (پــه
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پټــو ســترګو يــې مــه منــئ) (کــه مــو دا کار وکــړ) نــو تاســو بــه يــو قــوم تــه پــه ناپوهــۍ کــې زيــان
واړوئ او بيــا بــه تاســو پــر خپــل کار پښــېمانه یاســت".
 -۳رســنۍ بايــد هڅــه وکــړي چــې د پوهــاوي لپــاره داســې کړنــې ترســره کــړي ،څــو د بېالبېلــو
وګــړو تــر منــځ د خيالونــو ،نظرونــو او اطالعاتــو تبادلــه ترســره شــي.
 -۴رســنۍ بايــد هڅــه وکــړي چــې د ولســونو تــر منــځ داســې مشــترکات تــر پوښــښ النــدې
راولــي ،څــو د پرديتــوب احســاس لــه منځــه والړ شــي.
 -۵دغــه راز رســنۍ بايــد د هغــو نــاوړه قبيلــوي دودونــو او رواياتــو پــر ضــد چــې د ولســونو تــر
منــځ يــې د اطالعاتــي خــا لــه املــه د بــې بــاورۍ فضــا رامنځتــه کــړې ،داســې مقابلــه وکــړي
چــې پــه ولســونو کــې د مثبــت فکــري بدلــون لپــاره الرې چــارې برابــرې شــي.
 -۶پــه رســنيو کــې د هغــو کلمــو لــه کارولــو هــم بايــد ډډه وشــي چــې د خلکــو تــر منــځ نفــاق
رامنځتــه کــوي او ژورنالېســت پــه هــر حالــت کــې بايــد بــې پلــوه وي او د ښــو او بــدو صفتونــو
لــه کارونــې ډډه وکــړي.
 -۷رســنۍ دې پــه ټولنــه او خلکــو کــې د رســنيز بــاور داســې ريښــې وځغلــوي چــې خلــک خپلــه
مهــم موضوعــات ورســره شــريک او د ســتونزو د حــل لپــاره چارواکــي اقــدام کولــو تــه اړ کــړي.
 -۸ژورنالېســتان بايــد پــه خپلــو راپورونــو کــې د هېــواد نافــذه قوانينــو ،ملــي ګټــو او ملــي
ارزښــتونو تــه هــم پــوره پاملرنــه وکــړي ،څــو راپورونــه يــې د خلکــو مالتــړ ترالســه کــړي.

128

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ مهن

129

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ مسل

لسم څپرکی

اطالعاتو ته د السرسي حق
اطالعات د خلکو ملکيت

اطالعاتو ته په السرسي کې دوه مفکورې ځای لري:
 -۱وګړي حق لري چې له عامه بنسټونو څخه د اطالعاتو غوښتنه وکړي او ترالسه يېکړي.
 -۲حکومتــي ادارې مســووليت لــري چــې يــو سيســتم رامنځتــه کــړي چــې لــه دغــه حــق څخــه
ګټــه پورتــه کــول اســانه کــړي.
د عامــه بنســټونو چارواکــي اطالعــات د ځــان لپــاره نــه ســاتي ،بلکــې د عامــه وګــړو د ښــېګڼې
لپــاره دي .د عامــه وګــړو دغــه ښــېګڼې پــه النــدې موخــو کــې چــې اطالعاتــو پــه السرســي کــې
نغښــتې دي ،منعکســې شــوې دي:
 -۱اطالعاتــو تــه السرســی ډيموکراتیکــې حکومتولــۍ تــه د عامــه خلکــو د ګــډون لپــاره د
اساســي بنســټ ،د حکومتــي چارواکــو او ادارو د حســاب ورکونــې پــه برابرولــو ســره پراختيــا
ورکــوي .لــه دې لــه املــه اطالعاتــو تــه السرســی خلکــو تــه دا تــوان ورکــوي ،پــه هغــو چــارو کــې
چــې اغېــز پــرې لــري ،د تصميــم نيولــو پــه برخــه کــې اغېزمنــه ونــډه واخلــي.
 -۲ســربېره پــر دې پــه ډيموکراتیکــو ټولنــو کــې خبــري رســنۍ هــم اړينــه ونــډه لــري .اطالعاتــو
تــه السرســی د خبرونــو ترالســه کولــو يــو مهــم جــز دی .خبــري رســنۍ اطالعــات وړانــدې کــوي،
يواځــې نظرونــه نــه خپــروي .د لــوړ کيفيــت ژورنالېــزم چــې د ټولنــې او ډيموکراتیکــې حکومتولــۍ
پــه ګټــه دی ،دوامــداره او د وړاندوينــې وړ توکــو تــه اړتيــا لــري څــو دولتــي اطالعاتــو او فعاليتونــو او
دغــه راز هغــو اطالعاتــو او فعاليتونــو تــه چــې د عامــه لېوالتيــا اړونــد وي ،السرســی ولــري.
 -۳اطالعاتــو تــه د السرســي تــر څنــګ اړينــه ده څــو پــه حکومــت کــې د فســاد او نــا ســمو کارونــو
پــر وړانــدې اغېزناکــې هڅــې وشــي .تحقيقــي ژورنالېــزم او د نــا دولتــې موسســو څــار کــوالی شــي
اطالعاتــو تــه د السرســي حــق وکاروي ،څــو نــا ســمې کړنــې پــه نښــه کــړي او لــه منځــه يــې يوســي.
اطالعاتــو تــه د السرســي حــق بنســټ دا دی چــې اطالعــات د خلکــو پــه اســتازیتوب د عامــه
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بنســټونو پــه واک کــې وي ،لــه دې املــه خلــک حــق لــري چــې اطالعاتــو تــه السرســی ولــري.
يــا پــه بــل عبــارت ،هــر څــوک حــق لــري هغــو اطالعاتــو تــه چــې لــه عامــه بنســټونو ســره وي،
السرســی ولــري.
له علمي پلوه د دغه حق پلي کولو لپاره دوه الرې دي:
لومــړی دا چــې هــر څــوک کــوالی شــي لــه یــوې دولتــي ادارې د اطالعاتــو غوښــتنه وکــړي او
اړونــده اداره اړه ده چــې غوښــتل شــوي اطالعــات د هغــه چــا پــه واک کــې ورکــړي .د ارټيــکل
ناينټیــن ســازمان د پنځــم اصــل لــه مخــې ،د اړتيــا پــه صــورت کــې ځانګــړو ګروپونــو تــه بايــد د
اطالعاتــو د السرســي پــوره اســانتياوې برابــرې شــي ،لکــه هغــه چــې ليــکل او لوســتل نــه شــي
کــوالی ،هغــه کســان چــې د ســندونو پــر ژبــه نــه پوهېــږي يا معلولیــت لرونکــي افــراد لکــه نابينايان.
عامــه بنســټونه بايــد لــه هغــو اشــخاصو ســره چــې غوښــتنليکونه يــې د غوښــتل شــوو مطالبــو پــه
اړه ګونــګ وي ،ډېــر عمومــي وي يــا لــه بــل درکــه ســمونې تــه اړتيــا لــري ،مرســته هــم وکــړي.
لــه بلــه پلــوه عامــه ادارې بايــد د دې حــق هــم ولــري چــې پــوچ ،بــې معنــا او ازار ورکوونکــو
غوښــتنليکونو تــه د رد ځــواب ورکــړي .عامــه ادارې هغــه اطالعــات چــې مخکــې خپــاره شــوي
وي د اړونــدې نشــريې ماخــذ ورکــړي.
دويــم؛ عامــه بنســټونه پرتــه لــه کومــې غوښــتنې اطالعــات خلکــو تــه وړانــدې کــړي .پــه دې برخــه
کــې ځينــي محدوديتونــه شــته؛ ځينــي اطالعــات بايــد پــټ وســاتل شــي ،لکــه شــخصي او حســاس
تجارتــي اطالعــات خــو دغــه ډول مــوارد بایــد اســتثنا وي او اطالعاتــو تــه السرســی بایــد اصــل وي
او هغــه اطالعــات چــې دولــت غــواړي پــټ وســاتي ،بايــد دليــل او توجیــه ولــري .دا پــه دې معنــا ده
چــې دولــت بايــد د اطالعاتــو هــر ډول نــه ورکــړه توجيــه کــړي او دالیــل يــې وړانــدې کــړي.
ټــول اطالعــات بايــد لــه خلکــو ســره د اصــل پــه توګــه شــریک شــي او محــرم ســندونه بايــد داســې
اســتثنا وي چــې د محرموالــي داليــل يــې بايــد لــه خلکــو ســره شــریک شــي؛ ځکــه چــې اطالعــات
د خلکــو اساســي حــق او ملکيــت دی او پرتــه لــه کــوم دلیلــه خلــک تــرې محــروم نــه شــي.

دا يــو بنســټيز بدلــون دى ،دا پــه ډېــری هېوادونــو کــې لــه يــوه تاريخــي او شــته وضعيــت څخــه
پــه کلــي ډول را ســتنېدل دي ،داســې وضعيــت چــې حکومتونــه پــه پــراخ ډول اطالعــات پټــوي
او يــا يــې محــرم ســاتي او هغــه خپــل شــخصي ملکيــت بولــي؛ د بېلګــې پــه ډول ،فــرض کــړئ
تاســې لــه کارکوونکــو يــو داســې ســند غــواړئ چــې د هغــوى پــه واک کــې دى او کــوم پــټ او
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حســاس اطالعــات هــم نــه دي .پخــوا دولتــي کارکوونکــو لــه دغــو اطالعاتــو ســره پــه محــرم ډول
چلنــد کاوه او يــا ښــايي مســلکي راز يــې بالــه ،اوس ټــاکل شــوې چــې دغــه اطالعــات ستاســې
پــه واک کــې درکــړي ،خــو دا پــه رښــتيا هــم دې تــه اړتيــا لــري چــې افــراد لــه دغــه ډول قانــون
ســره عــادت شــي.

ډېــری هېــوادوال هېڅکلــه هــم د اطالعاتــو ترالســه کولــو غوښــتنه نــه کــوي ،حتــى د نــړۍ پــه
پرمختللــو هېوادونــو لکــه کانــاډا کــې هــم يواځــې پنځــه ســلنه وګــړي اطالعــات غــواړي ،خــو د
قانــون لــه مخــې ادارې مکلفــې دي چــې د خلکــو لــه غوښــتنې پرتــه اطالعــات خپــاره کــړي او
دغــه کار اطالعاتــو تــه پــه السرســي کــې ګټــور تمامېــدای شــي .پــه خپلــه د اطالعاتــو خپــرول او د
غوښــتنې پــر بنســټ د اطالعاتــو ورکولــو تــر منــځ ډېــرې نــږدې اړيکــې شــته؛ ځکــه چــې هــر څومره
اطالعــات پــه عمــل کــې د السرســي وړ وي ،نــو د اطالعاتــو غوښــتنه پــه هماغــه انــدازه کمېــږي.
د يادونــې وړ ده چــې پــه خپلــه د اطالعاتــو خپــرول تــر هغــه چــې د غوښــتنې پــر بنســټ وي ،ډېــر
ســاده او اســان وي؛ ځکــه چــې د غوښــتنې پــر بنســټ د اطالعاتــو غوښــتنه کېــږي ،ثبتېــږي او
وروســته يــې غوښــتونکي تــه رســيد ورکــول کېــږي .تجربــو ښــودلې ،اطالعــات چــې څــو ډېــر پــر
لیکــه شــي ،پــه هماغــه انــدازه د اطالعاتــو غوښــتنې پــه کچــه کــې کموالــی راځــي .اطالعاتــو تــه د
السرســي حــق درېيــم عنصــر چــې پــه وروســتيو کلونــو کــې ښــه ځلېدلــی د پرانيســتې حکومتولــۍ
( )Open Governmentمفکــوره ده؛ د پرانيســتي حکومــت مفهــوم اطالعاتــو تــه د السرســي
لــه حــق څخــه منشــاء اخلــي چــې د هندوســتان اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه نولســمه مــاده
کــې بيــان شــوې ده.

د حکومــت د کړنــو پــه اړه اطالعــات افشــا کــول بايــد اصــل وي او محرميــت بايــد يــوه داســې
اســتثنا وي چــې يواځــې هغــه وخــت عملــي شــي چــې عامــه ګټــې پــه کــې نغښــتې وي .د محکمــي
موخــه بايــد دا وي چــې د اســتثناوو ســاحه تــر هغــه بريــده کوچنــۍ کــړي چــې امــکان ولــري او
عامــه ګټــې پــه کــې خونــدي شــي ،البتــه دغــه حقيقــت دې هــم تــل پــه پــام کــې ونيــول شــي چــې
د اطالعاتــو افشــا کــول هــم د عامــه ګټــو پــه کتــار کــې حســابېږي.
د پرانيســتو حکومتونــو قوانينــو لــه دې مخــې چــې ښــاريانکــوالی شــي هغــه اطالعــات ترالســهکــړي
چــې د دولــت پــر وړانــدې د حقوقــي دعــوو لپــاره اړتيــا لــري ،ډېــره وده کــړي ،پــه دغــو قوانينــو کــې د
السرســي حــق د ښــاريانو د حــق پــه نــوم يــاد شــوی او پــهکــېکوښــښ شــوی چــې د دولــت او ښــاريانو
تــر منــځ د اطالعاتــو تــوازن وســاتل شــي .پرانيســتې حکومتولــۍکــوالى شــي چــې تــر يــوې انــدازې پــه
خپلــه د اطالعاتــو خپرولــو يــوه ځانګړنــه وګڼــل شــي ،خــو النــدې څــو ځانګړتيــاوو تــه پــه پــام ســره:
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 -۱اطالعــات بايــد پــه داســې بڼــه لــه خلکــو ســره شــریک شــي چــې هغــوی پــه اســانۍ تــرې ګټــه
واخیســتلی شــي او ســندونه د پــي ډي اېــف ( )PDFفايــل پــر ځــای د ورډ ( )Wordاو ايکســيل
پــه فارمټونــو کــې د السرســي وړ وي ،څــو کارکوونکــي يــې وکــوالى شــي د دغــو اطالعاتــو پــه
بدلــون يــا ښــايي لــه نــورو اطالعاتــو ســره د ترکيــب لــه الرې نــوي اطالعــات ترالســه او تحليــل
کــړي؛ د بېلګــې پــه ډول (زمــا کوڅــه جــوړه کــړه )http://www.fixmystreet.com -پــه
خپلــه د اطالعاتــو خپرولــو وېبپاڼــه ده چــې د ســړکونو پــه اړه د ســتونزو اطالعــات د جغرافيايــي
ځايونــو لــه ډېټــا ســره يــو ځــاى کــوي ،څــو خلــک وکــوالى شــي خپلــې ســتونزې چارواکــو تــه
ورســوي .دغــه فرصــت دغــه راز لــه خلکــو ســره مرســته کــوي چــې پــر خپلــو ســتونزو بحــث
وکــړي او حــل الرو تــه يــې چــاري ولټــوي.
 -۲اطالعــات او موندنــې بايــد خلکــو تــه پــه وړيــا ډول پــه واک کــې ورکــړل شــي ،په داســې حال
کــې چــې حکومتونــه معمــو ًال ډېــر ارزښــتمن اطالعــات او موندنــې پــه ډېــره لــوړه بيــه پلــوري ،لکه
پــه برېتانيــا کــې پخــوا حکومــت نقشــې لــه جزئياتــو ســره يــو ځــاى د حقوقــي ســروې نقشــو پــه
نــوم پلورلــې ،پــه داســې حــال کــې چــې دا نقشــې اوس پــه برېښــنايي ډول پــه وړيــا توګــه د خلکــو
پــه واک کــې دي.
 -۳اطالعــات بايــد د چــاپ حــق لــه محدوديــت پرتــه چمتــو شــي ،څــو خلــک يــې پــه وړيــا ډول
د هــرې هغــې موخــې لپــاره چــې غــواړي یــې ،وکاروي.

اطالعاتو ته د السرسي قوانينو بنسټيز الملونه

پــه وروســتيو شــلو کلونــو کــې اطالعاتــو تــه د السرســي قوانينــو د تصويــب پــه برخــه کــې د پــام
وړ ودې لپــاره ممکنــه دالیــل شــته دي .لــه دغــو دالیلــو څخــه يــو هــم د دې نظريــې طبيعــي والــى
دى چــې د اطالعاتــو عامــه بنســټونه د خلکــو پــه اســتازولۍ اطالعــات ســاتي .خلــک خپــل واک
د ټاکنــو لــه الرې دولــت تــه لېــږدوي او هــم د دولــت پــه واک کــې شــته مالــي مرســتې د همــدې
عامــه ســرچينو لــه الرې ترســره کېــږي ،نــو روښــانه ده چــې لــږ تــر لــږه پــه ډيموکراســۍ کــې د
دولــت لــه منځــه د اطالعاتــو ترالســه کــول پــه خلکــو پــورې اړه لــري.
بلــه مســئله چــې لــه دې موضــوع ســره اړيکــه لــري ،هغــه د اطالعاتــو پــه تــړاو د خلکــو پــه
غوښــتنو کــې بدلــون دى؛ د تېــرو نســلونو پــه منــځ کــې خلکــو پــه هــرو څلــورو او پنځــو کلونــو
کــې رايــه ورکولــه او فکــر يــې کاوه چــې لــه دغــه اړخــه مشــارکت کفايــت کــوي ،خــو اوســمهال
خلــک د خپــل مشــارکت پــه اړه ډېــرې غوښــتنې لــري .همدارنګــه دا تمــه هــم لــري چــې د هــر
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هغــه پرمختــګ پــه اړه لــه دوی ســره مشــوره وشــي چــې پــر خلکــو اغېــز کــوي ،څــو وکــوالى شــي
هغــه رول چــې پــه کليــدي بنســټونو لکــه ښــوونځيو او روغتونونــو کــې یــې لــري ،ولوبــوي او د
پلټنــې او څارنــې لــه الرې حاکمیــت تــه ورســېږي.
کلــه چــې د کانــاډا حکومــت وغــواړي پــه يــوه ښــار کــې ســړک جــوړ کــړي ،نــو هــر هغــه چــا تــه چې
د دغــه ودانيــز پــان لــه الرې زيــان وينــي ،د دې فرصــت ورکــول کېــږي چــې پــه بحثونــو او خبــرو
کــې د ګــډون چانــس ترالســه کــړي .دې ډول ليدنــو تــه بلنيــک د هــر چــا پســتي صنــدوق کــې اچــول
کېــږي .پــر دې ســربېره د ســړک جوړولــو پــان پــه اړه اطالعــات ،هغــه الرې چــې پــر ترافيکــي بهير
بانــدې اغېــز کــوي او نــور چاپېريالــي موضوعــات پــه اناليــن ډول د خلکــو پــه واک کــې ورکــوي.
پــه پايلــه کــې د کورونــو خاونــدان چــې کلــه مشــورتي ناســتو تــه ځــي ،هغــوى لــه مخکــې د هــر څــه
پــه اړه اطالعــات لــري؛ ځکــه خــو لــه حقايقــو ســره ســم وړانديزونــه او غوښــتنې وړانــدې کــوي
او د چــارو د پــر مــخ بېولــو لپــاره ســمه مشــوره ورکــوالی شــي.
د دغــه حــق بلــه انګېــزه لــه اطالعاتــو ســره د خلکــو ژور تــړاو دى چــې د اطالعاتــي ټکنالوجــۍ پــه
برخــه کــې د يــوه انقــاب پــر بنســټ رامنځتــه شــوى ،لــه همــدې املــه اوس خلــک کــوالى شــي
لــه خپــل شــاوخوا څخــه ډېــر اطالعــات د خپلــو شــخصي کمپيوټرونــو لــه الرې د نــورو کســانو
پــه پرتلــه چــې پــه فزيکــي ډول يــې پــه خپلــو کورونــو کــې پــه واک کــې دي ،ولېــږدوي.
اغېزنــاک تحقيقــي وســايل او برېښــنايي دوســيه درلــودل (فايلنــګ) ،دا معنــا لــري چــې د ټوليــزو
اطالعاتــو ســرچينې خلــک پــه خپــل اختيــار کــې لــري .دغــه راز د انټرنېــټ پــه مرســته خلــک
کــوالى شــي پــه څــو ثانيــو کــې اطالعاتــو تــه السرســی ومومــي.

دېــرش کالــه پخــوا کــه بــه یــو چــا غوښــتل لــه ځــان ســره پــه کــور کــې اطالعــات ولــري ،نــو لــه
انســايکوپيډيا برېتانيــکا ( )Encyclopaedia Britannicaڅخــه بــه يــې کار اخيســت چــې لــه
 ١٢تــر  ١٥پــورې ټوکــه بــه يــې درلــودل چــې د مصــر د اهرامونــو پــه اړه يــې څــو پاڼــې درلــودې.
دا يوازېنــۍ ګــران بيــه ســرچينه وه چــې خلکــو ورتــه السرســی درلــود ،خــو نــن د نــړۍ ډېــری
خلــک پــه هــر ځــای کــې انټرنېــټ تــه السرســی لــري او د مصــر د اهــرام او نــورو موضوعاتــو پــه
اړه زرګونــه پاڼــې اطالعــات لــري.

نړيوالتــوب هــم اطالعاتــو تــه د السرســي يــوه بلــه انګېــزه ګڼــل کېــږي چــې د اطالعاتــي ټکنالوجۍ
لــه الرې مخــې تــه وړل کېــږي .اوســمهال خلــک هــر چېرتــه پوهېــږي چــې د يــوې بلــې ســیمې د
خلکــو پــه واک کــې څــه دي او د نــورو مســايلو تــر څنــګ څــه ډول لــه حکومتونــو ســره پــه اړيکــه
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کــې دي .کلــه چــې د يــوه هېــواد خلــک وګــوري چــې پــه نــورو هېوادونــو کــې خلــک اطالعاتــو تــه
د السرســي لــه قانــون څخــه برخمــن شــوي ،نــو دوى هــم د ځــان لپــاره همداســې یــو څــه غــواړي
او د هغــو د الســته راوړو لپــاره مبــارزه کــوي.

اطالعاتــو تــه د السرســي حــق پېژنــدل د يــوه بشــري حــق پــه توګــه پــر دغــه بهيــر تــر ځــان ډېــر
ســتر تبليغاتــي تاثيــرات غورځولــي دي ،کــه خلــک د خپلــو هېوادونــو د حکومتولــۍ پــه نظــام
کــې د ســمون غوښــتنه وکــړي ،دا يــو بېــل بحــث دى ،خــو کــه چېــرې لــه خپــل حکومــت څخــه
غــواړي چــې يــو بشــري حــق پــر رســميت وپېژنــي ،دا يــوه بشــپړه متفاوتــه موضــوع ده چــې غــږ
او انعــکاس يــې پــه مراتبــو اوچــت او راښــکونکى دى.
پــر دغــو نړيوالــو انګېــزو ســربېره يــو شــمېر نــورې انګېــزې هــم اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون
تصويــب پــه ملــي کچــه پيــاوړی کــوي ،لــه شــک پرتــه چــې د دغــو هېوادونــو لــه ډلــې چــې د
ډيموکراتيکــو بدلونونــو پروســې پــه کــې پــه چټکــۍ روانــې دي ،يــو افغانســتان هــم دى ،دا پروســې
د يــاد قانــون د تصويــب لپــاره يــوه کړکــۍ پرانيــزي .پــه ډېــرو هېوادونــو او ســيمو کــې لکــه ســوېلي
افريقــا ،ختيځــه اروپــا ،اندونيزيــا ،ختيــځ تيمــور او اوســمهال عربــي نــړۍ کــې چــې خلــک د
انقالبونــو شــاهدان دي او زاړه نظامونــه او وروســته پاتــې رژيمونــه يــې ويجــاړ کــړي او پــر ځــاى
يــې د ډيموکراتيــزه جوړونــې بهيــر چټــک کــړى دی ،پــه دې ټولــو پروســو کــې اطالعاتــو تــه د
السرســي قانــون بدلــون ،تثبيــت او تصويــب تــه بنســټيزه اړتيــا ليــدل شــوې ده.

پــه ځينــو هېوادونــو کــې لکــه برمــا چــې نــا ډيموکراتيــک رژيمونــو پــر خپــل الس پــه خپلــو
هېوادونــو کــې د چټکــې ډيموکراتيــزه کولــو لپــاره پروســه پلــې کــړې ده .پــه داســې هېوادونــو کــې
هــم اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون تصويــب پــه لومړيتوبونــو کــې شــمېرل شــوى دى.
يــو شــمېر نــور هېوادونــه شــته چــې پــه اوږده وخــتکــې د مهمــو سياســي فعاليتونــو شــاهدان دي ،خــو
بنســټيز سياســي بدلونونــه يــې نــه دي رامنځتــهکــړي .د بېلګــې پــه ډول پــه مکســيکو کــې د يــوهګوند له
خــوا د ٦٥کلــن حاکميــت پــه پــاىکــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون خلکــو تــه ور وپېژنــدل شــو.

پــه برېتانيــا کــې هــم لــه اويــا کلــن حاکميــت څخــه وروســته کارګــر کونــد پــه بېــړې ســره د دغــه
قانــون پــه اړه لــه خلکــو ســره ژمنــه وکــړه؛ دغــه ګونــد پــه ١٩٩٧زېږديــز کال کــې واک تــه ورســېد.
د سياســي بدلونونــو ورتــه پروســې د دې المــل شــوې چــې پــه همدغــه کال پــه ټايلنــډ کــې هــم
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون تصويــب او ومنــل شــي.
پــه ډېــرى هېوادونــو کــې نړيوالــې ټولنــې اطالعاتــو تــه د السرســي قوانينــو د تصويــب لپــاره اړيــن
فشــار وارد او مالتــړ برابــر کــړى دى ،د نړيوالــې ټولنــې پــه مرســته تــل د مدنــي ټولنــې پــه پلــوۍ
چــې ملــي او نړيوالــې ډلــې هــم ورســره دي ،کــوالى شــي چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون لــه
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تصويــب څخــه د مالتــړ پــه برخــه کــې مهــم رول ولوبولــي ،تــر ســره کــړي.
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د کلــي ودې يــوه برخــه لــه يــو ډول تمايالتــو او جريانونــو ســره
هــم ملګــرې ده ،لــه دغــو تمایالتــو يــو هــم خپلــه د اطالعاتــو خپــرول دي .څرنګــه چــې پخوانــي
قوانيــن پــه دې برخــه کــې کمــزوري وو او نــه دي توانېدلــي د اطالعاتــو خپرولــو ځينــې اړتيــاوې
پــه ځــان کــې شــاملې کــړي ،خــو وروســته بيــا دغــه تمايــل لــه نــورو جريانونــو ســره تعقيــب شــو
او پــه خپلــه د اطالعاتــو خپرولــو پــه برخــه کــې قــوي پرمختګونــه رامنځتــه شــول او ورځ تــر بلــې
پــه زياتېدونکــې بڼــې ســره يــې د عملــي اړتيــاوو پــراخ لېســتونه پــه قوانينــو کــې شــامل کــړل.

کــه څــه هــم د وخــت پــه تېرېــدو ســره ځينــې قــوې لکــه ټکنالوجــي ،برېښــنايي حاکميــت او د ازاد
نظــام حرکــت پــه بنســټيز ډول پــه خپلــه د اطالعاتــو خپرولــو لپــاره زمینــه برابــره کــړې ده ،خــو
ال هــم اړينــه ده چــې پــه قانــون کــې عملــي کړنــارې وجــود ولــري ،څــو ډاډ ترالســه شــي چــې
ټــول عامــه بنســټونه کــوالى شــي لــږ تــر لــږه د اطالعاتــو پالټفــورم چمتــو کــړي .پــه پرمختللــو
هېوادونــو کــې پــه خپلــه د اطالعاتــو خپرولــو پــر وړانــدې حــدود نــږدې لــه منځــه تللــي او پــه دې
ترتيــب پخوانيــو حقوقــي کړنــارو پــه بنســټيز ډول خپــل ارزښــت لــه الســه ورکــړی دی.

يــو بــل تمايــل پــه ځانګــړي ډول پــه ډېــرو پرمختللــو هېوادونــو کــې دا دی چــې کارکوونکــي
کوښــښ کــوي څــو اطالعاتــو تــه د السرســي حــق د مخنيــوي لپــاره اطالعاتــي سيســتمونو تــه د
خصوصــي اړيکــو لــه سيســتمونو لکــه لــه برېښــناليکونو او ټيلېفونونــو خصوصــي ګټــه واخلــي.
اساسـ ًا دا يــوه منــل شــوې موضــوع ده چــې کــه چېــرې لــه عامــه بنســټونو ســره دا اړيکــې اړونــدې
شــي ،بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون تــر پوښــښ النــدې راشــي ،خــو پــه عمــل کــې دا ډېــره
ســتونزمنه ده ،څــو دې ډول اړيکــو تــه السرســى ولرلــی شــي.
بلــه موضــوع د اړيکــو د سيســتمونو لــه کارونــې څخــه عبــارت ده؛ لکــه د (بلــک بيــري) مســينجر
لــه ځــان څخــه کــوم دايمــي ريــکارډ نــه پرېــږدي او اطالعاتــو تــه د السرســي قوانيــن يواځــې پــه
ثبــت شــوو اطالعاتــو پــورې تــړاو لــري ،دې تــه ورتــه حالــت د کارکوونکــو فعاليتونــه دي چــې
اطالعاتــو تــه د السرســي د مخنيــوي پــه خاطــر ،د اطالعاتــو لــه ثبــت او ضبــط څخــه ډډه کــوي.

پــه دې ترتيــب هغــه موضوعــات چــې رســمي شــوي وي ،امــکان لــري چــې پــه شــفاهي ډول
وړانــدې شــي .پــه ځينــو مــواردو کــې قانــون د دې موضــوع د حــل لپــاره اړتيــا ګــوري چــې ځينــي
دا ډول عامــه موضوعــات ثبــت کــړي .اطالعاتــي سيســتمونو تــه السرســی د ازادو الســته راوړنــو
او يــا دولتــي حرکــت تــر فشــار النــدې راغلــی ،پــه داســې حــال کــې چــې دا دوه موضوعــات يــو
بــل تــه ډېــر نــږدې دي او بايــد پــه متقابــل ډول يــو د بــل مالتــړ وکــړي ،وروســتى تمرکــز پــر ازادو
موندنــو او پــه ځينــو مــواردو کــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــر حــق بانــدې پــاى تــه رســېږي؛
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پــه دې ترتيــب کــه چېــرې يــو شــخص د پرانيســتې حکومتولــۍ ګــډون (Open Government
 )Partnershipکاري پــان مطالعــه کــړي ،ليــدل کېــږي چــې دوى اکثــره د ازادو موندنــو د ژمنــو
پــه پرتلــه د اطالعاتــي موندنــو پــر حــق تمرکــز کــوي.

پــه وروســتيو کلونــو کــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه تــړاو د ملــي امنيــت مــخ پــر وده نظريــه او
پټــې چــارې د دغــه حــق پــر وړانــدې اســتثناوې دي .د انټرنېــټ پــه معاصــره نــړۍ کــې د محرمــو
چــارو پــه اړه اندېښــنې چــې پــه ډېــرو حالتونــو کــې پــه بشــپړ ډول موجــه نــه دي ،پــه دې برخــه
کــې دخيلــې ګڼــل کېــږي .ځينــي هېوادونــه او عامــه بنســټونه د ډوډۍ خوړلــو لپــاره د رســتورانتونو
د رســيد لــه خپرېــدو ډډه کــوي ،څــو پــر دغــه بنســټ د هغــو اشــخاصو د ډوډۍ ترجيجــات چــې
پــه کــې ښــکېل دي ،پــټ وســاتي ،کــه څــه هــم دغــه اقــدام تــر يــوې کچــې د توجيــه وړ دى ،خــو
عامــه ګټــې ايجابــوي چــې دا ډول اطالعــات افشــا شــي.

لــه کانــاډا څخــه د برېتانيــا د لومــړي وزيــر ډيويــډ کامــرون يــوه ليدنــه تــر ډېــره کچــه مســخره
شــوه؛ ځکــه چــې دولــت د لومــړي وزيــر ډيويــډ کامــرون نــوم د ليدنــو اړونــد لــه بېالبېلــو ســندونو
څخــه پــاک کــړى و ،المــل يــې هــم د اطالعاتــو خصوصــي والــى ښــوده ،ســره لــه دې چــې
فعاليتونــه يــې عامــه وو چــې حتــى پــه رســنيو کــې يــې هــم پوښــښ درلــود او د ســندونو انځورونــه
يــې هــم خپــاره شــوي وو .ښــايي اطالعاتــو تــه د السرســي د نــوو قوانينــو د تصويــب بهیــر لــه
دې لــه املــه چــې د نــړۍ ګڼــو ډيموکراســي لرونکــو هېوادونــو دغــه قوانيــن پخــوا تصويــب کــړي
وو ،د پــام وړ ټکنــی شــوی وي.

د يادونــې وړ ده ،د نــړۍ د ټولــو هېوادونــو نــږدې نيمــه برخــه اطالعاتــو تــه د السرســي قوانينــو
تــه ،د عربــي نــړۍ د ځينــو ســیمو د نــوو مصوباتــو پــه ګــډون همــدا اوس السرســی لــري .د شــپږو
مياشــتو پــه مــوده کــې (د  ٢٠١٣کال لــه اکتوبــر څخــه بیــا د  ٢٠١٤کال تــر مــارچ) د اطالعاتــو
د السرســي شــپږ قوانيــن جــوړ شــوي دي.
ټوليزوالــی ،د اســتثناوو لږوالــی او د لوړوالــي (ارتقايــي) الرې چــارې اطالعاتــو تــه د السرســي د
معاصــرو قوانينــو وړتيــاوې دي .مقننــه او قضائيــه قــوې پــه تېــرو قوانینــو کــې نــه وې شــاملې ،خــو
اوس پــه نــوو ډېــرو قوانينــو کــې د اجرائیــه قــوې تــر څنــګ مقننــه او قضائيــه قــوې هــم اطالعاتــو
تــه د السرســي تــر پوښــښ النــدې راغلــې دي .ســره لــه دې چــې نســبت ًا عمومــي اســتثناوې پــه
ډېــرو تېــرو قوانينــو کــې شــته او پــه ګڼــو نــوو قوانينــو کــې د اســتثناوو پــه برخــه کــې لــه ځانګــړې
ژبــې کار اخيســتل شــوی دی .دغــه راز ډېــرو پخوانيــو قوانينــو لــه خپــل ځــان ســره د لوړوالــي
(ارتقايــي) الرې چــارې نــه درلــودې ،پــه داســې حــال کــې چــې اوســنيو يــا معاصــرو قوانينــو پــه
دې برخــه کــې ډېــر پرمختــګ کــړى دى.
137

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ مسل

اطالعاتو ته د السرسي قانون کيفيت سنجول

اطالعاتــو تــه د السرســي حــق د حقوقــي اډانــې د کيفيــت ارزونــې په موخــه دوو نا دولتي بنســټونو
(د اروپــا اطالعاتــو تــه د السرســي اداره او د قانــون او ډيموکراســۍ مرکــز) نړيوالــه ميتودولــوژي
جــوړه کــړې چــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق د ارزونــې ( )www.RTI-Rating.orgپــه
نــوم يادېــږي .دوی د يــاد شــوي حــق ارزونــه اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې د یــوه هېــواد
د کړنــو او تقنينــي ســندونو لــه مخــې کــوي.
څرنګــه چــې پــه النــدې جــدول کــې ليــدل کېــږي ،اطالعاتــو تــه د السرســي حــق اړونــد قوانيــن
او تقنينــي ســندونو پــه اوو مهمــو برخــو کــې څېــړي چــې عبــارت دي لــه :د السرســي حــق،
پراخوالــی ،د اطالعاتــو غوښــتنې کړنــارې ،د دغــه حــق اســتثناوې او د غوښــتنې رد ،اســتيناف
غوښــتنه ،د ســاتنې او تاديبــي او د لوړوالــي (ارتقايــي) الرې چــارې.
ګڼه

برخه

لوړې نومرې

۱

د السرسي حق

۶

۲

پراخوالی

۳۰

۳

د اطالعاتو غوښتنې کړنالرې

۳۰

۴

استثناوې او د غوښتنې رد

۳۰

۵

استيناف غوښتنه

۳۰

۶

د ساتنې او تاديبې الرې چارې

۸

۷

د لوړوالي (ارتقايي) الرې چارې

۱۶

ټولې نومرې

۱۵۰

دغــه ارزونــه پــر  ٦١وړو څانګــو وېشــل شــوې ده چــې هــره يــوه څانګــه څېړنــه کــوي چــې ايــا
اطالعاتــو تــه د السرســي پــه قانــون کــې د سيســتم د پياوړتيــا کــوم مشــخصه او د پــام ځانګړنــه
شــته او کــه نــه .ډېــرې څانګــې يــا شــاخصونه د صفــر او  ٢تــر منــځ نومــرې اخلــي ،پــه داســې
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حــال کــې چــې ځينــې يــې لــوړ ارزښــت لــري ،ټولــې نومــرې يــې  ١٥٠دي.

اطالعاتــو تــه د السرســي حــق پــه ارزونــه کــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې هــر تقنینــي
ســند او هــر ډول اړونــد ملــي حقوقــي چــوکاټ ارزول کېــږي.
( )۱شکل :اطالعاتو ته د السرسي حق ،د قوانينو شمېر د  ١٠پاينټ په رديف کې

څرنګــه چــې پــه لومــړي شــکل کــې ليــدل کېــږي ،د بېالبېلــو هېوادونــو د قوانينــو د نومــرو لــه
غوښــتنې ســره ســم رنګارنــګ قــوس ډولــه بڼــه خپلــه کــړې ده .دغــه شــکل څرګنــدوي چــې د
ډېــرو لــوړو نومــرو ترالســه کــول هــم امــکان لرونکــې چــاره ده.

هغــه هېــواد چــې تــر ټولــو لــوړې نومــرې يــې اخيســتې ،مکســيکو دی چــې لــه  ١٥٠څخــه يــې
 ١٣۶نومــرې خپلــې کــړې دي او ور پســې صربيــا او ســلوانيا د  ۱۳۵او  ١۲۹نومــرو پــه اخيســتو
ســره پــه دويــم او درېيــم مقــام کــې راغلــي دي .دا چــاره څرګنــدوي چــې دغــه شــاخصونه ډېــر
ســخت نــه دي او تــرې د لــوړو نومــرو ترالســه کــول امــکان لــري .دا هــم امــکان لــري چــې ډېــرې
ټيټــې نومــرې هــم ترالســه شــي ،لکــه اوتريــش او ليختــن اشــتاين چــې پــه ترتيــب ســره يــې
يواځــې  ٣۲او  ٣٩نومــرې اخيســتې دي.
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( )۲شکل :په کلني ډول اطالعاتو ته د السرسي حق د قوانينو منځنۍ نومرې

سرچينېDemocracy and Access Info Europe and Law for Centre :

دويــم شــکل څرګنــدوي چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قوانينــو منځنــۍ نومــرې څرنګــه چــې پــه
څــه بانــدې پنځــه کلنــه دوره کــې لــوړې شــوې دي ،ډېــر چټــک او پــه يــو ځايــي يــې کیفيــت لــوړ
شــوی دی .د دغــه ډول چټــک او يــو ځايــي کیفيــت لوړوالــي پــه اړه يــو شــمېر النــدې داليــل
وجــود لــري:
الــف :د وخــت پــه تېرېــدو ســره اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې د خلکــو ښــه درک او
غــوره فهــم مرســته کــوي.

پورتنــۍ موضــوع پــهګڼــو نړيوالــو بيانيــو کې اطالعاتــو ته د السرســي معيارونو پــه اړه انعــکاس موندلى
چــې وروســته بــه د يــوه قانــون د پراختيــا لپــاره د يــوه بنســټ پــه توګه ترېکار واخيســتل شــي.
ب :اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې پــه نــړۍ کــې پراخــې او پيــاوړې د عدالــت غوښــتنې
ټولنــې شــته چــې دولتونــه پــه ډېــرو برخــو کــې مکلفــوي چــې د عدالــت غوښــتنې لــه ځايــي ډلــو
ســره د غــوره قوانينــو د تصويــب پــه برخــه کــې کار وکــړي .پــه دې برخــه کــې د مدنــي ټولنــو د
بنســټونو تــر څنــګ يــو شــمېر نړيوالــې ډلــې ،لکــه د ملګــرو ملتونــو پراختيايــي اداره او نړيــوال
بانــک هــم کار کــوي.

ج :پــر عدالــت غوښــتنې ســربېره اطالعاتــو تــه د السرســي نړيــوال حــق ټولنــه لــه دولتونــو ســره
مرســته کــوي چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قوانيــن د کارپوهانــو پــه تخنيکــي مرســته برابــر کــړي
او لــه دې ســره د قوانينــو کيفيــت د تســويد پــه وخــت کــې ښــه والــى مومــي.
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يوولسم څپرکی

په نړۍ کې اطالعاتو ته د السرسي پراختيايي بهير
د نړۍ اطالعاتو ته د السرسي پراختيايي بهير

د ليکنــې پــه بڼــه اطالعاتــو تــه د السرســي قوانیــن چــې د دولتــي اطالعاتــو د الس تــه راوړنــې
حــق هــم پــه کــې شــاملېږي ،لــه  ۲۵۰کلونــو ډېــر عمــر لــري .اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون
تاريــخ لــه ســويډن څخــه پيلېــږي چــې پــه  ۱۷۶۶زېږديــز کال کــې يــې پارلمــان اطالعاتــو تــه د
السرســي قانــون تصویــب کــړ .د ســویډن اساســي قانــون د دويــم څپرکــي لومــړۍ مــاده اطالعاتــو
تــه د السرســي پــه اړه ده؛ پــه دې مــاده کــې ويــل شــوي« :هــر ســويډنی تبعــه رســمي اطالعاتــو
تــه د السرســي حــق لــري».

د  ۱۷۶۶زېږديــز کال د مطبوعاتــو او ليکنــې د ازادۍ پــه اړه د ســويډن د اعليحضــرت (پاچــا)
د بښــنې فرمــان پــه يــوه برخــه کــې راغلــي« :د مطبوعاتــو او ليکنــې لــه يــوې قانونــي ازادۍ څخــه
خلکــو تــه د رســېدونکو ګټــو پــه پــام کــې نيولــو او دغــه راز د بېالبېلــو کړيــو تــر منــځ د روڼ انــدۍ
پــر رامنځتــه کولــو ســربېره ،نــه يواځــې الســي صنايعــو تــه ګټــور تمامېــږي او د پوهــې لوړولــو
او پرمختــګ تــه د زمينــې پــه برابرولــو کــې مرســته کــوي ،بلکــې زمــوږ وفادارانــو تــه د ال ډېــر
پوهــاوي ترالســه کولــو لپــاره پــراخ فرصتونــه برابــروي او د حکومتــي سيســتم پــه ال ښــه کولــو
کــې هــم مرســته کــوي».
پــه فرمــان کــې دغــه راز ویــل شــوي« :پــه ورتــه وخــت کــې دغــه ازادي بايــد د اخالقــي اصولــو پــه
لوړولــو او لــه قانــون څخــه د اطاعــت لپــاره د يــوې وســيلې پــه توګــه پــه پــام کــې ونيــول شــي او
د مطبوعاتــو لــه الرې ناقانونــه کړنــې او نــاوړه ګټــې اخيســتنې خلکــو تــه افشــا شــي؛ مــوږ پرېکــړه
کــړې هغــه مقــررات چــې تــر دې مخکــې د دې موضــوع پــه اړه صــادر شــوي ،اصــاح شــي چــې
ټــول ابهامــات او هغــه اړخونــه چــې ناســم پېژنــدل شــوي ،لــه منځــه يــووړل شــي».
دغــه قانــون د ســويډن پــه شــاهي نظــام کــې د اجــرا وړ و او پــه  ۱۸۰۹زېږديــز کال کــې يــې پــه
فنلنــډ کــې هــم اجرايــې بڼــه خپلــه کــړه .دغــه قانــون لــه  ۱۷۷۲تــر  ۱۸۰۹زېږديــز کالــه پــورې
وځنــډول شــو خــو پــه  ۱۸۰۹زېږديــز کال کــې د ســويډن د نــوي اساســي قانــون د يــوې کليــدي
برخــې پــه توګــه يــو ځــل بيــا تصويــب شــو .د دغــه قانــون لومړنــۍ موخــه د اداري سانســور
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( )of Censor Officeپــه لغــوه کولــو ســره پــه ليکنــو کــې د سياســي سانســور لــه منځــه وړل
و او پــه څارنــه ،تصويــب او د چاپــي ليکنــو پــه ردولــو کــې د لومــړي وزیــر واکونــه محــدودول
وو .د اوســني قانــون نســخه د ســويډن د اساســي قانــون د څلــورو بنســټيزو قوانينــو لــه ډلــې څخــه
ده ،پاتــې درې نــور قوانیــن يــې د حکومــت ابــزار ،د ځــای ناســتي او د بيــان ازادۍ قوانيــن دي.
کمبوديــا بــل هېــواد دی چــې د اطالعاتــو د السرســي قانــون اوږده مخینــه لــري او د ۱۸۸۸
زېږديــز کال د سياســي او ښــاري ســازمانونو قانــون يــې ښــاريانو تــه حــق ورکــوي څــو د هغــو
ســندونو غوښــتنه وکــړي چــې د دولــت پــه واک کــې دي يــا پــه دولتــي ارشــيفونو کــې ســاتل
کېــږي .پــه نــوي عصــر کــې د امريــکا متحــده ايــاالت لومړنــی هېــواد و چــې پــه  ۱۹۶۶زېږديــز
کال کــې يــې د مطبوعاتــو د ازادۍ قانــون تصویــب کــړ او خپلــو وګــړو تــه يــې حــق ورکــړ چــې
د فدرالــي حکومــت ســازمانونو اطالعاتــو تــه السرســی ولــري .بشــپړ قانــون يــې بيــا پــه ۱۹۷۴
زېږديــز کال کــې رامنځتــه شــو.
ور پســي پــه راتلونکــو لســيزو کــې نــورو هېوادونــو هــم دغــه قانــون تصويــب کــړ او خپــل وګــړي
یــې لــه ورتــه حقونــو برخمــن کــړل .هغــو هېوادونــو چــې پــه دې برخــه کــې یــې د امريــکا
متحــدو ايالتونــو پــر پلــه پــل کېښــود او دغــه قانــون یــې تصویــب کــړ ،پرمختللــي او د بــا ثباتــې
ډيموکراســۍ لرونکــي وو.
دا مهــال د نــړۍ پــه کچــه  ١۱۱هېوادونــو اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون الســليک کــړی خــو
يواځــې څوارلســو يــې پــه  ١٩٩٠زېږديــز کال کــې دغــه کار تــه مخــه کــړې ده .دغــه  ١٤هېوادونــه
چــې یــاد قانــون يــې تصويــب کــړی ،ټــول پــه يــوه لوېديځــه ډيموکراســۍ پــورې تړلــي دي ،خــو
نــن د اســيا ،افريقــا ،شــمالي او ســوېلي امريــکا ،اروپــا ،پســفيک او منځنــي ختيــځ پــه ګــډون ګڼــو
هېوادونــو دغــه قانــون تصويــب کــړی دی .پــه  ۲۰۱۶زېږديــز کال کــې پنځــو هېوادونو ســريالنکا،
ويتنــام ،پيليپيــن ،کينيــا او ټوګــو دغــه قانــون تصويــب کــړ.
پــه عربــي نــړۍ کــې تــر اوســه يواځــې درېيــو هېوادونــو اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون تصويــب
کــړی دی .ســوېلي ســوډان پــه  ٢٠۱۳زېږديــز کال ،تونــس پــه  ٢٠١١زېږديــز کال او يمــن پــه
 ٢٠١٢زېږديــز کال کــې یــاد قانــون تصويــب کــړی ،خــو د مصــر ،مراکــش او تونــس پــه ګــډون ګــڼ
نــور هېوادونــه اطالعاتــو تــه د السرســي ځينــي ضمانتونــه پــه نــورو قوانينــو کــې لــري او يــو شــمېر
نــورو عربــي هېوادونــو چــې مصــر او مراکــش هــم پــه کــې دي ،هڅــه کــوي دغــه قوانیــن غنــي کړي.
پــه ســوېلي اســيا کــې نــږدې ټــول هېوادونــه چــې افغانســتان ،ســريالنکا ،بنګلــه دېش ،هندوســتان،
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مالديــو ،نيپــال او پاکســتان پــه کــې شــاملېږي ،دغــه قانــون یــې تصويــب کــړی او بوتــان يــې د
تصويــب پــه حــال کــې دى .تــر  ۲۰۰۸زېږديــز کال پــورې د چيــن ،اردن او ترکيــې پــه ګــډون تــر
 ۷۰پــه ډېــرو هېوادونــو کــې خلکــو تــه د اطالعاتــو السرســي حــق د يــو لــړ ځانګــړو مقرراتــو تــر
حاکميــت النــدې ورکــړ شــوی و .د دغــو قوانينــو د تصويــب بهيــر کچــه پــه چټکــۍ لوړېــږي.
تــر  ١٩٩٧زېږديــز کال پــورې نــږدې يواځــې يــوه هېــواد پــه کال کــې دغــه قانــون تصويبــاوه ،خــو
هغــه وروســته د ( )۳شــکل لــه مخــې دا شــمېره پــه کال کــې څلــورو هېوادونــو تــه او د ( )۴شــکل
لــه مخــې اوســمهال دغــه قانــون د نــړۍ پــه هــره ســيمه کــې تصويــب شــوی دی.
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Source: RTI Rating by the Centre for Law and Democracy and Access Info Europe.

پــه تاريخــي لحــاظ لــه دولــت ســره شــته اطالعاتــو تــه د السرســي حــق د جریــان وده لــه اداري
قانــون څخــه رامنځتــه شــوې ده چــې د خلکــو او دولــت تــر منــځ تــوازن ســاتي.
جېمز مايکل ( )J Michaelدغه وده په الندې ټکو کې تشريح کوي:

«اطالعاتــو تــه د السرســي ډېــری قوانیــن لــه اداري قوانینــو څخــه منــځ تــه راغلــي دي .لومــړی
داســې قانــون رامنځتــه شــو چــې ويــل يــې قانــون پــر دولــت هــم پلــی کېــدای شــي؛ دا پــه هغــه
صــورت کــې چــې دولــت لــه قانــون څخــه ســرغړونه وکــړي او خلــک یــې د قانــون لــه مخــې پــر
وړانــدې ودرېــږي .د دغــه کار پایلــه دا کېــدای شــي څــو خلــک هغــه اطالعــات ترالســه کــړي چــې
لــه دولــت ســره دي او پــه دوی پــورې تــړاو لــري».
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ځينــو نړيوالــو دولتــي ســازمانونو ،لکــه نړيــوال بانــک او د اســيا پراختيايــي بانــک هــم اطالعاتــو
تــه د السرســي قانــون تصويــب کــړى دى .د لومــړي ځــل لپــاره نړيــوال بانــک پــه  ١٩٩٤زېږديــز
کال کــې اطالعاتــو تــه د السرســي پاليســي تصويــب کــړه ،نــوې پاليســي يــې د  ٢٠٠٩زېږديــز کال
پــه ډيســمبر کــې تصويــب کــړه چــې د  ٢٠١٠زېږديــز کال پــه جــوالى کــې نافــذه شــوه .پــه همــدې
ترتيــب ســره نړيــوال بانــک اوســمهال د يــوه نړيــوال بنســټ پــه توګــه بيــا پېژنــدل شــوى دى.

اوســمهال د نــړۍ ګــڼ بنســټونه چــې د مدنــي ټولنــو بنســټونه او کارپوهــان هــم پــه کــې شــامل دي،
اطالعاتــو تــه د السرســي پــر حــق پــه ملــي او نړيوالــهکچــهکار کــوي .د بېلګــې پــه ډول د FOIAnet
پــه نــوم نړيــوال بنســټ اطالعاتــو تــه د السرســي ٢٥٠بنســټونه او څــه بانــدې  ٨٠٠کارپوهــان لــري.

د يــاد شــوي حــق پــه اړه يــو شــمېر مــوازي اقدامــات هــم شــته چــې تــر ټولــو مشــهور يــې
د پرانيســتي دولــت ګــډون ( )Open Government Partnershipدى .نــور اقدمــات يــې
عبــارت دي لــه:
د اســتخراجي صنايعــو د روڼتيــا کړنــاره ( ،)EITIد نړيوالــو مرســتو د روڼتيــا کړنــاره ()IATI
او د هغــه څــه خپرېــدل چــې تمويــل يــې کــوي (.)PWYF

دولتــي ازاد مشــارکت يــو داســې اقــدام دى چــې پــه کــې حکومتونــه هوکــړې تــه رســېږي څــو
خپلــې ژمنــې پــه درېيــو برخــو (السرســی ،ونــډه اخيســتل او دولتــي روڼتيــا) کــې پــه خپلــو دوه
کلنــو کاري پالنونــو کــې لــه مدنــي ټولنــې ســره پــه همغــږۍ ترســره او مشــخصې کــړي .د یــاد
مشــارکت غــړي وروســته د خپلــو کاري پالنونــو پــر وړانــدې د خپلــو کړنــو د يــوې خپلواکــې
ارزونــې تابــع وي .پــه وروســتيو  ١٥کلونــو کــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق لــه نړيــوال قانــون
ســره ســم د يــوه اساســي بشــري حــق پــه توګــه پېژنــدل شــوى دى.

د دغــو قوانينــو کيفيــت هــم اطالعاتــو تــه د السرســي قوانينــو د ډېرښــت لــه کچــې ســره ســم پــه
حيرانوونکــي ډول لــوړ شــوی دی( .النــدې  ۴شــکل تــه مراجعــه وکــړئ)
په څرګند ډول د دغو قوانينو نومرو په منځني ډول لوړولی موندلی دی:

لــه  ١٩٩٥کال مخکــې منځنــۍ نومــره  ،٧٦د  ١٩٩٥او  ٢٠٠٠کلونــو تــر منــځ منځنــۍ نومــره
 ،٨٠لــه  ٢٠٠٠او  ٢٠٠٥کلونــو تــر منــځ منځنــۍ نومــره  ،٨٨د  ٢٠١٠-٢٠٠٥کلونــو تــر منــځ
منځنــۍ نومــره  ٩١او د  ٢٠١٠او  ٢٠١٣کلونــو تــر منــځ منځنــۍ نومــره  ٩٩دي.

145

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

یکرپڅ مسلووي

( )۴شکل :اطالعاتو ته د السرسي قوانينو پراختيا د سيمو پر بڼسټ:

څرنګــه چــې پــه ( )۴شــکل کــې کتــل کېــږي ،د نــړۍ پرمختللــي هېوادونــه لومــړي هېوادونــه دي
چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قوانيــن يــې تصويــب کــړي او اوســمهال هــم ټــول پرمختللــي
هېوادونــه لکــه لوکزامبــورګ دا ډول پرمختللــي قوانيــن لــري .نــږدې پــه  ١٩٩٥زېږديــز کال کــې
د ختيځــې اروپــا او اســيايي هېوادونــو د يــادو قوانينــو پــر تصويــب پيــل کــړى و ،اوســمهال د
ختيځــې اروپــا نــږدې ټولــو هېوادونــو دغــه ډول قوانيــن تصويــب کــړي ،پــه داســې حــال کــې چــې
پــه اســيا کــې يــې د تصويــب تناســب نــږدې  ٥٠ســلنې تــه رســېږي .دغــه بهيــر تقريبـ ًا تــر ٢٠٠٠
زېږديــز کال پــورې د دغــو قوانينــو لــه ودې ســره يــو ځــاى پــه التينــې امريــکا او کارابيــن کــې چــې
اوس يــې د پوښــښ کچــه دوه پــر درې ده او د افريقــا پــه کوچنــۍ صحــرا کــې چــې ټيــټ نفــوذي
تناســب لــري او شــاوخوا  ٢٠ســلنه تــه رســېږي ،دوام ومونــد .لــه  ٢٠٠٧زېږديــز کال راهيســې د
عربــي نــړۍ هېوادونــو د دغــو قوانينــو تصويــب پيــل کــړی ،څرنګــه چــې پورتــه يادونــه وشــوه ،پــه
دې ســيمه کــې يواځــې درې هېوادونــه دي چــې تــر اوســه يــې دغــه قوانيــن نــه دي تصويــب کــړي.
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د هېوادونو اطالعاتو ته د السرسي قانون د ارزونې جدول

پــه النــدې جــدول کــې د نــړۍ  ١۱۱هېوادونــو اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ارزونــې نومــرې
ذکــر شــوې دي:
ګڼه

د هېواد نوم

د تصو
یب
زکال

۱

مکسيکو

۲۰۰۲

۶

۲

صربيا

۳

سلوانيا

استيناف
غوښتنه

د ساتنې
او
تاديبي
الرې
چارې

پراخوالی د
د
اطالعاتو
السرسي
حق()۳۰( )۶
غوښتنې
کړنالرې

۳۰

۲۸

۲۸

۲۶

۴

()۳۰

()Mexico
()serbia
()Slovenia

۴

هندوستان

۵

البانيا

۶

کرواشيا

۷

الیبریا

۸

السالوادور

۹

سیرالیون

۱۰

سريالنکا

()India

()Albania
()Croatia
()Liberia

()El salvador
(�Sierra Le
)one
()Srilanka

استثناوې
او د
غوښتنې
رد

()۳۰

()۳۰

()۸

د
لوړوالي
الرې
چارې

ټولې
نومرې

()۱۶
۱۴

۱۳۶

۲۰۰۳

۵

۳۰

۲۲

۲۶

۲۹

۷

۱۶

۱۳۵

۲۰۰۳

۳

۳۰

۲۶

۲۵

۲۸

۴

۱۳

۱۲۹

۲۰۰۵

۵

۲۵

۲۵

۲۶

۲۹

۵

۱۳

۱۲۸

۱۹۹۹

۶

۲۹

۲۶

۲۷

۲۳

۶

۱۰

۱۲۷

۲۰۱۳

۵

۳۰

۲۲

۲۶

۲۹

۵

۹

۱۲۶

۲۰۱۰

۵

۳۰

۱۹

۲۷

۲۰

۷

۱۶

۱۲۴

۲۰۱۱

۶

۳۰

۲۴

۲۲

۲۳

۱

۱۶

۱۲۲

۲۰۱۳

۰

۲۹

۲۵

۱۸

۲۸

۷

۱۵

۱۲۲

۲۰۱۶

۵

۲۷

۲۲

۲۳

۲۶

۴

۱۴

۱۲۱
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۱۱

تونس

۱۲

جنوبي سوډان

۱۳

مالديو

۱۴

اذربایجان

۱۵

انتیګوا

()Tunisia

(�South So
)dan
()Maldives
()Azerbaijan
()Antigua

۱۶

مقدونیه

۱۷

کينيا

۱۸

ایتیوپيا

۱۹

نیکاراګوا

۲۰

مولدو وا

۲۱

سوېلي افريقا

۲۲

برازیل

۲۳

اکراين

۲۴

بنګله دېش

()Macedonia
()Kenya
()Ethiopia

()Nicaragua
()Moldova
(�South Af
)rica

()Brazil

()Ukraine

()Bangladesh

۲۰۱۱

۵

۲۸

۲۲

۲۵

۲۳

۲

۱۵

۱۲۰

۲۰۱۳

۶

۲۷

۱۶

۲۶

۲۲

۸

۱۵

۱۲۰

۲۰۱۴

۲

۲۸

۲۰

۱۷

۲۹

۸

۱۲

۱۱۶

۲۰۰۵

۵

۲۸

۲۴

۲۴

۱۹

۳

۱۲

۱۱۵

۲۰۰۴

۳

۲۴

۲۰

۲۳

۲۴

۵

۱۴

۱۱۳

۲۰۰۶

۴

۳۰

۲۱

۲۲

۱۸

۴

۱۴

۱۱۳

۲۰۱۶

۴

۲۹

۱۹

۱۹

۲۴

۶

۱۲

۱۱۳

۲۰۰۵

۵

۲۵

۱۹

۱۸

۲۵

۶

۱۴

۱۱۲

۲۰۰۷

۴

۳۰

۱۸

۲۷

۱۴

۳

۱۵

۱۱۱

۲۰۰۰

۵

۲۸

۲۳

۲۳

۱۷

۴

۱۰

۱۱۰

۲۰۰۰

۶

۲۵

۱۹

۲۵

۱۴

۶

۱۴

۱۰۹

۲۰۱۱

۶

۲۹

۱۹

۱۶

۲۲

۳

۱۳

۱۰۸

۱۹۹۲

۵

۲۸

۱۹

۲۵

۱۹

۴

۵

۱۰۸

۲۰۰۸

۲

۲۵

۱۶

۲۰

۲۳

۶

۱۵

۱۰۷
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۲۵

کوسوو

۲۶

فينلنډ

۲۷

نيپال

۲۸

یمن

۲۹

بوسنيا او
هرزګوینا

۳۰

کولمبیا

۳۱

اندونیزیا

۳۲

قرغیزستان

۳۳

پانامه

۳۴

برېتانيا

۳۵

روسيه

۳۶

ګرجستان

۳۷

يوګندا

۳۸

ارمينيا

()Kosovo
()Finland

()Nepal
()Yemen

(Bosnia and
)Herzegovina

()Colombia
()Indonesia
()Kyrgyzstan
()Panama
(United
)Kingdom
()Russia

()Georgia
()Uganda

()Armenia

یکرپڅ مسلووي

۲۰۰۳

۲

۲۵

۲۳

۲۲

۲۱

۲

۱۱

۱۰۶

۱۹۵۱

۶

۲۸

۲۲

۱۶

۲۰

۳

۱۰

۱۰۵

۲۰۰۷

۴

۲۷

۱۸

۱۵

۲۴

۶

۱۰

۱۰۴

۲۰۱۲

۲

۲۹

۱۶

۱۹

۱۹

۳

۱۵

۱۰۳

۲۰۰۰

۴

۳۰

۲۱

۱۹

۱۶

۰

۱۲

۱۰۲

۱۹۸۵

۶

۲۹

۱۶

۲۳

۱۵

۴

۹

۱۰۲

۲۰۰۸

۶

۲۸

۱۳

۱۶

۲۵

۳

۱۰

۱۰۱

۲۰۰۷

۴

۳۰

۲۴

۱۳

۱۹

۳

۸

۱۰۱

۲۰۰۲

۵

۲۸

۱۵

۱۶

۲۰

۵

۱۱

۱۰۰

۲۰۰۰

۲

۲۵

۲۰

۱۳

۲۳

۷

۱۰

۱۰۰

۲۰۰۹

۱

۳۰

۲۰

۱۲

۲۶

۱

۸

۹۸

۱۹۹۹

۴

۳۰

۱۵

۱۸

۲۰

۱

۹

۹۷

۲۰۰۵

۶

۲۶

۲۱

۲۲

۱۱

۶

۵

۹۷

۲۰۰۳

۳

۲۴

۱۸

۲۰

۱۹

۲

۱۰

۹۶
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۳۹

استونیا

۴۰

ایرلنډ

۴۱

نیوزیلنډ

۴۲

ګواتيماال

۴۳

چیلي

۴۴

پيرو

۴۵

سويډن

۴۶

بلغارستان

۴۷

يوروګوای

۴۸

ارجنټاین

۴۹

کاناډا

۵۰

ترینیداد او توباګو

۵۱

مونته نګرو

۵۲

جمیکا

()Estonia
()Ireland

(�New Zea
)land
()Guatemala
()Chile

()Peru
()Sweden
()Bulgaria

()Uruguay
()Argentina
()Canada

(Trinidad and
)Tobago
(�Montene
)gro
()Jamaica

۲۰۰۰

۵

۲۰

۲۴

۲۲

۱۶

۱

۸

۹۶

۲۰۱۴

۳

۲۱

۲۱

۱۰

۲۳

۶

۱۱

۹۵

۱۹۸۲

۴

۱۶

۲۲

۱۸

۲۳

۶

۵

۹۴

۲۰۰۸

۶

۲۹

۱۶

۲۱

۵

۳

۱۴

۹۴

۲۰۰۸

۵

۱۶

۲۱

۱۴

۲۳

۴

۱۰

۹۳

۲۰۰۳

۴

۲۹

۱۷

۱۷

۱۴

۴

۸

۹۳

۱۷۶۶

۵

۲۷

۱۸

۱۷

۱۴

۳

۸

۹۲

۲۰۰۰

۵

۳۰

۲۱

۲۰

۳

۴

۸

۹۱

۲۰۰۸

۳

۲۸

۱۵

۲۰

۱۱

۲

۱۲

۹۱

۲۰۰۴

۶

۲۸

۲۰

۱۲

۱۳

۱

۱۱

۹۱

۱۹۸۳

۵

۱۴

۲۱

۱۲

۲۳

۶

۹

۹۰

۱۹۹۹

۳

۲۴

۱۵

۲۰

۱۵

۳

۹

۸۹

۲۰۰۵

۵

۳۰

۲۲

۲۱

۴

۲

۵

۸۹

۲۰۰۲

۳

۱۸

۲۳

۱۴

۱۷

۵

۸

۸۸
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۵۳

نایجيریا

۵۴

مجارستان

۵۵

ايټاليا ()Italy

۱۹۹۰

۵۶

روانډا

۲۰۱۳

۲

۵۷

د امریکا متحده
اياالت ()USA

۱۹۶۶

۲

۱۸

۱۹۸۲

۲

۱۰

۲۱

۱

۱۹

۲۰

۱۶

۲۳

۱۳

۱۲

۱۸

۱۷

۱۳

۴

۶

۲۰

۱۷

۱

۸

۱۴

۴

۲

۸۲

۲

۴

۸۰

۱

۷۹
۷۹

۷۸

()Nigeria
()Hungary

()Rwanda

۲۰۱۱

۳

۲۹

۱۲

۲۲

۴

۷

۱۱

۸۸

۱۹۹۲

۲

۲۹

۱۵

۱۲

۲۰

۰

۹

۸۷

۴

۲۲

۲۱

۱۸

۹

۴

۷

۸۵

۳۰

۱۸

۲۱

۱۰

۱

۳

۸۵

۱۶

۱۷

۱۴

۴

۱۲

۸۳

۱۵

۲۳

۲

۱۰

۸۳

۱۹

۲

۶

۸۳

۲

۱۳

۸۳

۹

۸۳
۸۲

۵۸

استرالیا

۵۹

بيلیز ()Belize

۱۹۹۴

۶۰

هندوراس

۲۰۰۶

۲

۶۱

رومانيا

۲۰۰۱

۵

۲۹

۶۲

سوېلي کوريا

۱۹۹۶

۴

۲۳

۹

۶۳

هالنډ

۱۹۷۸

۴

۲۱

۲۲

۱۵

۶۴

مغولستان

۲۰۱۱

۴

۲۳

۱۸

۶

۲۳

۶۵

پولنډ

۲۰۰۱

۴

۲۹

۱۸

۱۴

۱۲

۱

۶۶

بورکينا فاسو

۲۰۱۵

۵

۲۵

۱۸

۸

۱۴

۳

۶

۶۷

ناروې

۱۹۷۰

۵

۱۶

۱۵

۱۶

۲۲

۲

۲

()Australia

()Honduras

()Romania
(�South Ko
)rea

(�Nether
)lands
()Mongolia
()Poland

(Burkina
)Faso

()Norway
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۶۸

مالټا
()Malta

۶۹

سویس

۷۰

افغانستان

۷۱

انګوال

۷۲

ټایلنډ

۷۳

د عاج ساحل

۷۴

نایجير

۷۵

اکوادور

۷۶

پرتګال

۷۷

اسپانیا

۷۸

جمهوري چک

۷۹

ترکيه

۸۰

لتويا

۸۱

زیمبابوې

۸۲

چین

()Switzerland

()Afghanistan
()Angola
()Thailand

()Ivory Coast
()Niger
()Ecuador

()Portugal
()Spain

(�Czech Re
)public
()Turkey
()Latvia
()Zimbabwe
()China

۲۰۰۸

۰

۱۹

۲۱

۱۲

۱۰

۲

۱۴

۷۸

۲۰۰۴

۳

۱۹

۱۸

۱۳

۱۴

۰

۱۰

۷۷

۲۰۱۴

۵

۲۷

۷

۱۱

۱۶

۱

۱۰

۷۷

۲۰۰۲

۴

۲۰

۱۱

۱۸

۱۸

۰

۵

۷۶

۱۹۹۷

۴

۲۴

۱۴

۱۳

۱۴

۲

۵

۷۶

۲۰۱۳

۲

۱۵

۲۰

۱۷

۱۳

۴

۵

۷۶

۲۰۱۱

۰

۱۹

۱۳

۱۳

۱۷

۶

۶

۷۴

۲۰۰۴

۴

۲۷

۸

۱۴

۸

۳

۹

۷۳

۱۹۹۳

۴

۲۲

۱۹

۱۰

۱۴

۰

۴

۷۳

۲۰۱۳

۰

۱۴

۱۳

۲۰

۱۲

۰

۱۴

۷۳

۱۹۹۹

۲

۲۸

۱۴

۱۴

۱۰

۰

۴

۷۲

۲۰۰۳

۳

۲۴

۱۳

۲۱

۵

۲

۴

۷۲

۱۹۹۸

۴

۳۰

۱۸

۱۴

۴

۲

۰

۷۲

۲۰۰۲

۲

۱۶

۱۰

۱۴

۲۲

۱

۵

۷۰

۲۰۰۷

۱

۱۱

۱۶

۱۵

۱۳

۱

۱۳

۷۰
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سنت ونست او
ګرنادینها

۸۴

ټوګو

۸۵

کوک ټاپوګان

۸۶

ګویانا

۸۷

سلواکيا

۸۸

ويتنام

۸۹

اسرائيل ()Israel

۹۰

(�Saint Vin
cent and the
)Grenadines
()Togo

(�Cook Is
)lands
()Guyana
()Slovakia

()Vietnam

پاکستان

()Pakistan

۲۰۰۳

۲
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۲۱

۱۷

۱۸

۲

۲

۸

۷۰

۲۰۱۶

۲

۲۳

۱۴

۸

۲۰

۱

۲

۷۰

۲۰۰۹

۴

۱۵

۱۶

۱۵

۱۴

۳

۲

۶۹

۲۰۱۳

۴

۱۵

۱۶

۱۰

۹

۴

۱۱

۶۹

۲۰۰۰

۳

۲۰

۲۵

۱۴

۴

۲

۰

۶۸

۲۰۱۶

۳

۱۶

۱۶

۱۴

۹

۲

۸

۶۸

۱۹۹۸

۳

۲۵

۱۲

۱۱

۸

۳

۴

۶۶

۲۰۰۲

۵

۱۶

۸

۱۱

۱۸

۵

۳

۶۶

۹۱

جاپان ()Japan

۱۹۹۹

۳

۱۴

۱۳

۲۱

۹

۰

۵

۶۵

۹۲

یونان ()Greece

۱۹۸۶

۴

۱۲

۱۶

۱۳

۱۷

۰

۳

۶۵

۹۳

ډنمارک

۱۹۷۰

۱

۱۷

۱۳

۱۰

۲۳

۰

۰

۶۴

۹۴

ګینه ()Guinea

۲۰۱۰

۲

۲۷

۱۴

۹

۱۴

۴

۱۶

۲

۰

۶

۶۴

۹۶

ایسلند

۱۹۹۶

۰

۱۰

۲۱

۱۷

۱۲

۰

۴

۶۴

۹۷

ليتوانيا

۱۹۹۶

۵

۲۴

۱۸

۱۱

۶

۰

۰

۶۴

۹۸

پاراګوای

۲۰۱۴

۲

۲۴

۱۸

۲

۷

۲

۶

۶۱

۹۵

()Denmark
فرانسه
()France

()Iceland
()Lithuania

()Paraguay

۱۹۷۸

۱

۱۷

۱۴
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۹۹

موزمبیق

۱۰۰

د دومینیکن
جمهوريت

۱۰۱

بلجيم

۱۰۲

ازبکستان

۱۰۳

تایوان

۱۰۴

قزاقستان

۱۰۵

جرمني

۱۰۶

اردن

۱۰۷

ايران

۱۰۸

تاجکستان

۱۰۹

پيليپين

۱۱۰

لیختن اشتاین

۱۱۱

اوتریش

(�Mozam
)bique

(Dominican
)Republic
()Belgium
()Uzbekistan
()Taiwan

()Kazakhstan
()Germany
()Jordan

()Iran

()Tajikistan
()Philippines
( (�Liechten
)stein

()Austria

۲۰۱۴

۶

۱۷

۱۶

۹

۵

۳

۴

۶۰

۲۰۰۴

۵

۲۱

۱۴

۱۱

۳

۲

۳

۵۹

۱۹۹۴

۲

۱۷

۱۴

۱۵

۱۱

۰

۰

۵۹

۱۹۹۷

۳

۲۵

۱۰

۱۳

۷

۱

۰

۵۹

۲۰۰۳

۲

۲۱

۹

۱۷

۶

۱

۲

۵۸

۲۰۱۵

۱

۲۶

۲۱

۱

۷

۰

۱

۵۷

۲۰۰۵

۰

۱۹

۷

۱۱

۱۵

۰

۲

۵۴

۲۰۰۷

۰

۲۵

۶

۱۰

۹

۰

۴،۵

۵۴،۵

۲۰۰۹

۰

۲۳

۵

۱۰

۳

۲

۷

۵۰

۲۰۰۲

۴

۸

۱۷

۱۶

۲

۰

۲

۴۹

۲۰۱۶

۵

۱۳

۱۷

۴

۴

۱

۲

۴۶

۱۹۹۹

۰

۱۷

۱۰

۵

۱

۲

۴

۳۹

۱۹۸۷

۲

۱۴

۸

۲

۴

۲

۰

۳۲
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دوولسم څپرکی

اطالعاتو ته د السرسي قوانينو اساسي اصول
په ټولیز ډول اطالعاتو ته د السرسي قوانین اووه مهم اصول لري:

لومړی :اطالعاتو ته د السرسي ګټې لپاره د ذهنیت بدلون

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون بایــد د اطالعاتــو لــه پــه ډاګــه کولــو څخــه د مالتــړ لپــاره ښــه
ذهنیــت رامنځتــه کــړي .پــه ډېــرو حالتونــو کــې دا د پخوانــي تمریــن خــاف پــه عامــه ســکتور
کــې د محرمیــت پــه اړه را څرګندېــږي ،لــه همــدې املــه اړینــه ده د یــاد قانــون د مالتــړ لپــاره یــو
لــړ موخــې پــه پــام کــې ونيــول شــي او يواځــې بایــد اطالعاتــو تــه د السرســي پــر اړخونــو ښــکاره
ټینــګار ونــه شــي .دا بایــد یــوه بېړنــۍ پروســه او د کــم لګښــت لرونکــې وي ،پــه پراخــه توګــه
اطالعاتــو د السرســي ګټــو تــه اشــاره وشــي ،لکــه د ال پــراخ حســاب ورکولــو پراختیــا ،د ګــډون
لپــاره هڅونــه او د فســاد پــر وړانــدې مبــارزه.

د هندوســتان هېــواد اطالعاتــو د السرســي قانــون دغــه راز څرګنــدوي“ :د دغــه قانــون لــه مــوادو
ســره ســم ټــول هېــوادوال اطالعاتــو د السرســي لــه حقــه برخمــن دي ”.دا یــوه حقوقي موضــوع ده.
د ســوېلي افریقــا پــه قانــون کــې دغــه راز راغلــي“ :یــو غوښــتونکی بایــد د یوه عامه بنســټ ســوابقو
او اطالعاتــو تــه السرســی ولــري ”.خــو پــه دغــه شـرط چــې تقاضــا کوونکــی او غوښــتونکی لــه
اړونــد دســتوري قواعــدو ســره جوړښــت وکــړي.
دا لــه دســتوري قواعــدو ســره تړلــې یــوه موضــوع ده .د هندوســتان او ســوېلي افریقــا قوانیــن لــه
يــو ځــاى او غبرګــو توضیحاتــو ســره تړلــې موخــې لــري .دغــه ذهنیــت بایــد د یــوه بشــپړ تعریــف
پــه توګــه د ټولــو عامــه بنســټونو پــه برخــه کــې عملــي شــي او د دولــت د درې ګونــو قــوو (اجرائیــه،
مقننــه او قضائیــه) پــه ګــډون د حکومــت پــه هــره کچــه (حکومــت ،واليــت ،ولســوالۍ ،ناحیــه
او  )...ټولــو هغــو بنســټونو چــې د عامــه بنســټونو اړونــد دي او یــا د هغــو لــه لــوري اداره کېــږي،
دغــه راز دولتــي تصــدۍ ،هغــه بنســټونه چــې د هېــواد د اساســي قانــون او نــورو قوانینــو لــه لــوري
رامنځتــه شــوي ،لکــه اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار کمېســیون او هغــه بنســټونه چــې د دولــت
لــه لــوري یــې مالــي مالتــړ کېــږي او یــا هــم عامــه فعالیتونــه ترســره کــوي ،شــاملېږي.
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د پلــي کېــدو ســاحې لــه اړخــه اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون بایــد پــه ټولــو هغــو اطالعاتــو
کــې چــې د عامــه بنســټونو پــه واک کــې دي؛ شــامل شــي ،خــو دا بــه مناســبه وي چــې قانــون نــه
یواځــې د ســندونو او مدارکــو لپــاره وکارول شــي ،بلکــې د هــر ډول اطالعاتــو لپــاره هــم تــرې
ګټــه پورتــه شــي.
د اطالعاتــو هــر اړخيــز او پــراخ تعریــف پــه اړه یوه ښــه بېلګه د کوکیــز ( )cookiesاړونــد اطالعاتو
پــه اړه د یــوه ســويډني متقاضــي د دغــه هېــواد لــه لومــړي وزیــر څخــه د هغــه د کمپیوټــر د اطالعاتو
ترالســه کولــو غوښــتنه وه ،کلــه چــې يــې دغــه غوښــتنه پــوره شــوه او بيــا يــې دغــه اطالعــات افشــا
او پــه ډاګــه کــړل ،پــه پایلــه کــې د هغــه پــه کمپیوټــر کــې کوکيــز هېــڅ شــتون نــه درلــود؛ معنــا دا چــې
د ســويډن لومــړي وزیــر هغــه مهــال لــه انټرنېــټ څخــه هېــڅ ګټــه نه اخیســته.
پــه پایلــه کــې دغــه حــق تــه بایــد هــر څــوک السرســی ولــري .حکمــي اشــخاص (شــرکتونه،
رســنۍ ،د مدنــي ټولنــو بنســټونه او  )...او حقیقــي اشــخاص (کســان) ټــول پــه کــې شــاملېږي او
اطالعــات غوښــتالی شــي.
د اندونیزیــا قانــون د څلورمــې مــادې لومــړی بنــد څرګنــدوي“ :هــر څــوک د دې حــق لــري چــې
عامــه اطالعــات د دغــه قانــون لــه اړونــد مــوادو ســره ســم ترالســه کــړي”.

دویم :په خپله د اطالعاتو خپرول

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون بایــد عامــه بنســټونه مســووليت منونکــي کــړي ،څــو پــه خپلــه
خلکــو تــه د اهمیــت وړ اطالعــات ورکــړي ،ســره لــه دې چــې د اطالعاتــو ترالســه کولــو او
غوښــتنې حــق اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه چــوکاټ کــې شــته .پــه خپلــه د اطالعاتــو
پــه ډاګــه کــول او افشــا هــم داســې یــوه چــاره ده چــې د هېوادوالــو پــه واک کــې د اطالعاتــو لــه
السرســي څخــه ډاډ ورکــوي؛ نــو دا څرګنــدوي چــې ټــول هېــوادوال د ټولــو هغــو کســانو پــه
ګــډون چــې اطالعاتــو تــه د السرســي غوښــتنه نــه کــوي ،لــږ تــر لــږه د عامــه بنســټونو پــه اړه
اطالعاتــو تــه السرســی ومومــي.
اطالعاتــو تــه د السرســي پــه نــوو قوانینــو کــې پــه خپلــه (پرتــه لــه غوښــتنې) اطالعاتــو خپرولــو ته
ډېــر پــام اوښــتی او د عامــه بنســټونو لپــاره هــم پــه کــې د اطالعاتــو خپرولــو پــه اړه ډېــر مکلفیتونــه
شــامل شــوي دي .پــه پرمختللــو هېوادونــو کــې پــه خپلــه د اطالعاتــو خپرولــو کچــې لــه هغــه هــم
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ډېــره پراختیــا موندلــې چــې پــه قانــون کــې راغلــي او اوســمهال نــه یواځــې د السرســي د وســيلې
پــه توګــه ،بلکــې د دولتــي فعالیتونــو د پــر مــخ بيولــو پــه موخــه هــم کارول کېــږي.
ډېــری هغــه خوځښــتونه او حرکتونــه چــې پورتــه تــرې یادونــه وشــوه او اطالعاتــو تــه د السرســي

حــق پــه تــړاو د مــوازي حرکتونــو پــه توګــه شــمېرل کېــږي او ټول هغــه اقدامــات لکــه ازاد اطالعات،
د دولــت ازاد فعالیتونــه ،رســمي اقدامــات ،لکــه  OGP, EITI, IATIاو  PWYFپــه کــې
شــاملېږي چــې دغــه ټــول پــه خپلــه د خپرندویــو فعالیتونــو اساســات ګڼــل کېــږي.
د هندوســتان هېــواد اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون څلورمــې مــادې د اطالعاتــو  ۱۷کټګــورۍ
چــې بایــد پــه ځانــي توګــه د ادارو لــه خــوا خپــاره شــي ،مشــخصې کــړې دي .پــه دغــو اطالعاتــو
کــې هغــه میاشــتني معاشــونه او حــق الزحمــې چــې د کارکوونکــي او مســتخدم لــه لــوري ترالســه
کېــږي ،د سبســایډي پروګرامونــو پلــي کولــو طریقــه ،د تخصیــص او ځانګــړي شــوي مبلــغ
او د مســتحقینو جزئيــات لکــه پروګرامونــه او کړنــارې چــې د تصمیــم نيولــو پــه لــړۍ کــې
تعقیبېــږي ،د روڼتیــا او ارزونــې پــه ګــډون ټــول شــامل دي.

درېيم :د اطالعاتوغوښتنې کړنالرې

قانــون بایــد اطالعاتــو تــه د السرســي لپــاره روښــانه کړنــارې ،اليحــې او الرښــودونه او د هغــو
د جوړولــو لپــاره قانونــي مالتــړ ولــري .کړنــارې ،اليحــې او الرښــودونه د قانــون د حکمونــو د
ښــه تطبيــق او اطالعاتــو تــه د السرســي پــه بهيــر کــې اساســي رول لوبــوي؛ د بېلګــې پــه توګــه
قانــون بایــد پــه ډېــر ســاده ډول ســره دا فرصــت رامنځتــه کــړي ،څــو یــوه غوښــتنه پــه برېښــنایي
او یــا شــفاهي توګــه ترتیــب او بشــپړه شــي او د اړتیــا پــه صــورت کــې د يــوې دوســیې د تړلــو د
غوښــتنې ،بشــپړولو او ترتیــب پــه برخــه کــې لــه غوښــتونکي او ادارې دواړو ســره مرســته وشــي.
غوښــتنو تــه ځــواب ویلــو لپــاره بایــد جــدي الرې چــارې شــتون ولــري ،اطالعاتــو تــه د السرســي
چمتــو کولــو پــه تــړاو د هــر رد لپــاره اړیــن پوهــاوی پــه کــې موجــود وي او د اطالعاتــو ترالســه
کولــو لپــاره د فیســونو تــر ټولــو د کمــې انــدازې د ورکــړې تضمیــن ولــري.
د الندېنیو اجرااتو اصول باید اطالعاتو ته د السرسي اړوند په تقنیني سندونو کې شامل وي:
 -۱اړینه نه ده چې غوښتونکي د خپلې غوښتنې لپاره دالیل وړاندې کړي.
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 -۲د غوښــتنې د ترتیــب لپــاره بایــد روښــانه او نســبت ًا ســاده کړنــارې پــه پــام کــې ونیــول شــي،
څــو غوښــتنې د اړیکــې نیولــو د هــرې وســیلې لــه الرې تســلیم او وســپارل شــي .غوښــتونکي بایــد
د اطالعاتــو وړانــدې کولــو او تشــخیص لپــاره اړیــن جزئيــات (د لېږلــو لپــاره د پتــې او درک
ځینــې ډولونــه) پــه پــام کــې ونیســي.
 -۳دولتــي کارکوونکــي بایــد پــه الزامــي توګــه د غوښــتنې د ترتیــب او چمتــو کولــو پــه برخــه او
یــا هــم د ځانګــړو اړتیــاوو لــه مخــې ،د بېلګــې پــه توګــه د ســواد نــه لرلــو او یــا هــم لــه معیوبیــت
لرونکــو ســره مرســته وکــړي.
 -۴غوښــتونکي بایــد د غوښــتنې چمتــو کولــو او ســپارلو پــر مهــال لــه یــوه مناســب زمانــي
چــوکاټ ســره ســم چــې بایــد لــه پنځــو ورځــو ډېــر وخــت وربانــدې تېــر نــه شــي ،یــو رســید او یــا
هــم تاییــدي ترالســه کــړي.
 -۵کــه چېــرې د غوښــتنې وړ اطالعــات د عامــه بنســټ پــه واک کــې نــه وي ،بایــد مناســبه او
روښــانه کړنــاره شــتون ولــري .څــو لــه هغــې ســره ســم یــو غوښــتونکی لــه دې خبــر شــي چــې د
هغــه اطالعــات د بنســټ پــه واک کــې نشــته او لــه هغــه وروســته دا غوښــتنه یــوه بــل بنســټ تــه
چــې دغــو اطالعاتــو تــه السرســی لــري ،ولېــږدول شــي.
 -۶عامــه بنســټونه بایــد پــه الزامــي توګــه د غوښــتونکو لــه ترجیحاتــو ســره چــې څرنګــه او د
کومــو وســيلو لــه الرې اطالعاتــو تــه السرســی ولــري ،هوکــړه ولــري؛ د بېلګــې پــه توګــه د کاپــي
اخیســتل ،د ســندونو څېړنــه او نــور ،پــه دغــه شــرط چــې روښــانه او لــه موضــوع ســره محــدود
وي؛ د یــوه ریــکارډ ســاتل او خونــدي کــول.
 -۷عامــه بنســټونه مکلــف دي چــې د اطالعاتــو پــه اړه غوښــتنو تــه پــه یــوه روښــان او مناســب زمانــي
چــوکاټ ؛ یعنــې د خپلــو لســو کاري ورځــو او یــا هــم لــه هغــو څخــه پــهکمه مــودهکې ځــواب ورکــړي او
یــا یــې هــم تمدیــد پــه یــوه ټاکلــې مــوده ( ۳کاري ورځــې او یــا هــمکمــه مــوده)کــې ترســره شــي.
 -۸فــورم بایــد وړیــا وي ،د غوښــتنو وړانــدې کولــو لپــاره بایــد اړینــه ازادي موجــوده وي ،دغــه
راز د اطالعاتــو موندنــې د لګښــت اړونــد روښــانه قواعــد شــتون ولــري ،څــو لګښــتونه د اوســني
تولیــد او د اطالعاتــو لــه لېږلــو ســره ســم (د ســندونو ارزونــه ،برېښــنایي کاپــي او  )...وي .د
بېوزلــو غوښــتونکو لپــاره هــم بایــد د پیســو د لګښــت او ورکــړې الیحــه رامنځتــه شــي.
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 -۹لــه اطالعاتــو د بیــا ځلــي ګټــې اخیســتو لپــاره چــې لــه عامــه بنســټونو ترالســه کېــږي ،بایــد کــوم
لګښــت او محدودیــت نــه وي .د داســې یــوه حالــت لــه اســتثنا پرتــه چــې یــو درېیــم ګــروپ (عامــه
بنســټ نــه وي) او هــم د خپــل نظــر اړونــد اطالعاتــو د قانونــي چــاپ اختيــار لــري.

د غوښتنې وړاندې کول

عامــه بنســټونه مکلــف دي چــې د اطــاع رســونې مســووله مرجــع معرفــي او دفترونــه داســې
ســمبال کــړي چــې د غوښــتنو د پړاوونــو وهلــو او ترالســه کولــو پــه برخــه کــې مرســته وکــړي.

پــه همــدې ډول د دغــو بنســټونو ارتباطــي کســانو د اړيکــو معلومــات بايــد پــه ډېــر ســاده ډول د
وېبپاڼــې پــر متــن او هــم د عامــه بنســټونو دفترونــه د السرســي وړ وي .هرکلــه چــې اطالعــات
پــه وخــت ســره د السرســي وړ نــه وي ،دغــه اطالعــات لــه هغــه کارکوونکــي د ټيلېفــون لــه الرې
ترالســه کېــداى شــي چــې لــه خلکــو او يــا هــم د عامــه بنســټ لــه دفتــر ســره ســروکار لــري.
دا چــې عامــه بنســټ اطالعاتــي کارکوونکــى ګومارلــى کــه نــه ،د اطالعاتــو د السرســي برخــه کــې
د خلکــو پــه حــق پــورې اړه نــه لــري .پــه بــل عبــارت ،کــه چېــرې دغــه بنســټ هېــڅ کارکوونکــى
ونــه ګومــاري ،بنســټ بايــد غوښــتنه ترالســه کــړي او د اطالعاتــو چمتــو کولــو لپــاره يــې پړاوونــه
ووهــي ،خــو کــه داســې څــوک پيــدا نــه شــي چــې غوښــتنې تــه ځــواب ووايــي ،د غوښــتنې
ځوابــول بــه ســتونزمن کار وي.
پــه هــر حــال ،خلــک کــوالى شــي خپلــې غوښــتنې لــه بېالبېلــو الرو (شــخصي ،پســټ ،فکــس،
برېښــناليک او اناليــن) تســليم کــړي .د قانــون پــه متــن کــې دا موضــوع روښــانه نــه ده چــې ايــا د
اطالعاتــو ترالســه کولــو لپــاره د غوښــتنې برابرولــو ټولــې الرې ممکنــې دي.
خلــک د دغــه بنســټ غوښــتنه پــه هــر دفتــر کــې پــه خپلــه تســليموالی شــي خــو وروســته يــې د
اطالعاتــو لېږدولــو مســوولیت د همدغــه بنســټ پــر غــاړه کېــږي .دغــه کار بــه پــه هغــه صــورت
کــې ښــه ترســره شــي چــې د پــام وړ عامــه بنســټ د دغــو چــارو ترســره کولــو لپــاره مناســب
سيســتمونه ولــري.
دا بــه ډېــره ښــه وي چــې د غوښــتنې يــوه کاپــي همېشــه لــه ځــان ســره وســاتل شــي؛ پــه حالــت
کــې چــې غوښــتنه لــه برېښــنايي الرې واســتول شــي.
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کــه کلــه څــوک د غوښــتنې چمتــو کولــو پــه برخــه کــې ســتونزه ولــري ،د اطالعاتــو کارکوونکــى
بايــد پــه دې برخــه کــې ورســره مرســته وکــړي؛ د بېلګــې پــه ډول د غوښــتنې فورمــې ډکــول ،د
اطالعاتــو د کارکوونکــي يــوه دنــده دا ده چــې د اطالعاتــو غوښــتنې پــه اړه د غوښــتنې فورمــه
غوښــتونکو تــه تشــریح کــړي .د اطالعاتــو د يــوه کارکوونکــي لپــاره غــوره تمريــن دا دى چــې لــه
غوښــتونکي ســره د فورمــې پــه ډکولــو کــې مرســته وکــړي ،پــه ځانګــړي ډول لــه هغــو کســانو
ســره چــې بشــپړ ســواد نــه لــري او نــا لوســتي دي.

د اطالعاتــو کارکوونکــى بايــد د ټولــو ثبــت شــوو غوښــتنو يــوه اصلــي کاپــي د اطالعاتــو د
اخيســتلو لپــاره لــه ځــان ســره وســاتي .پــه هغــه حالــت کــې چــې يــو عامــه بنســټ د غوښــتونکي
اطالعــات لــه ځــان ســره ونــه لــري ،بايــد لــه النــدې درېيــو چــارو يــوه ترســره کــړي ،خــو غــوره
بــه وي چــې لومــړۍ وټاکــي:
الف -داسې عامه بنسټ ته د غوښتنې وړاندې کول چې اطالعات يې په واک کې دي.
ب -غوښــتونکو تــه د غوښــتنې رد او د هغــه عامــه بنســټ ور پــه ګوتــه کــول چــې اطالعــات پــه
واک کــې لــري.
ج -د غوښــتونکي د غوښــتنې ردول ،پرتــه لــه دې چــې دې تــه اشــاره ولــري چــې کــوم اړونــد
عامــه بنســټ اطالعــات پــه واک کــې لــري ،پــه هغــه حالــت کــې چــې د اطالعاتــو کارکوونکــى د
اطالعاتــو د مشــخص ځــای پــه اړه معلومــات ونــه لــري.
د اطــاع رســونې مرجــع مســوول بايــد هــره غوښــتنه ثبــت کــړي او پــه مقابــل کــې يې غوښــتونکي
تــه يــو رســيد (تاييــدي پاڼــه) ورکــړي .د برېښــنايي غوښــتنو پــه برخــه کــې د برېښــناليک او کلــه
چــې غوښــتونکى غوښــتنه پــه خپلــه ســپاري ،د اطالعاتــو کارکوونکــى پــه مقابــل کــې بایــد رســيد
مخامــخ او يــا هــم د برېښــناليک لــه الرې وړانــدې کــړي.
پورتنــي مــوارد د غوښــتنې د تســليمۍ پــه برخــه کــې د رســمي مقرراتــو څرګندونــه کــوي ،خــو د
اطالعاتوغوښــتونکي بايــد پــر ډېــرو رســمي ميتودونــو د اطالعاتــو لــه کارکوونکــو ســره تــل ازادانه
بحثونــه وکــړي؛ اکثــره غوښــتونکي پــه دې اړه چــې څــه پلټــي او يــا دا چــې عامــه بنســټونه د
هغــوى د اړتيــاوو پــوره کولــو لپــاره کــوم اطالعــات پــه واک کــې لــري ،لــه اطالعاتــي کارکوونکــو
بایــد پــرې بحــث وکــړي؛ ځکــه دا د غوښــتنو د حــل پــه برخــه کــې مرســته کــوي.
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څلورم :استثناوې

څلورمــه اساســي موضــوع دا ده ،اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون بايــد د هغــو قضيــو پــه اړه چــې
پــه کــې اطالعاتــو تــه د السرســي موضــوع اســتثنا شــوې وي ،وضاحــت ولــري چــې د اســتثناوو
رژيــم پــه نامــه يادېــږي .لــه يــوه لــوري دا مهمــه ده چــې قانــون د محرميــت لــه حقيقــي ګټــو مالتــړ
کــوي او لــه بــل لــوري بيــا دغــه اطالعاتــو تــه د السرســي پــه ډېــرى قوانينــو کــې زيــان منونکــى
ټکــى بلــل کېــږي؛ د بېلګــې پــه ډول د برېتانيــا د  ٢٠٠٠زېږديــز کال د اطالعاتــو د ازادۍ قانــون؛
پــه ډېــرى مــواردو کــې يــو پرمختللــى قانــون دى او ورتــه مهــال دغــه قانــون  ٢٢اســتثناوې او
محدوديتونــه هــم لــري چــې د السرســي ټــول سيســتم کمــزورى کــوي.

د محرميــت لــه قانــون ســره اطالعاتــو تــه د السرســي حــق قانــون اړيکــه يــوه ځانګــړې ســتونزه
لــري .کــه چېــرې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د محرميــت لپــاره يــو لــړ داليــل ولــري ،نــو
اړتيــا نشــته څــو دغــه اســتثناوې د محرميــت پــه قانــون کــې اضافــه شــي .د محرميــت قوانيــن لــه
پرانيســتې حکومتولــۍ ســره چــې خلــک يــې پــه خپــل فکــر کــې لــري ،پــه نورمالــه توګــه هوکــړه نــه
لــري .د محرميــت مــوادو ډېروالــي تــه پــه پــام ســره چــې پــه غالــب ډول د بېالبېلــو ملــي قوانينــو
پــه منــځ کــې پــه پاشــلي ډول تــر ســترګو کېــږي ،مهمــه ده څــو اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د
جګــړې او تاوتريخوالــي پــر مهــال د محرميــت قانــون پــه خپــل کنټــرول کــې ولــري.
غــوره ده څــو د محرميــت قوانيــن د هغــو اســتثناوو پــر بنســټ چــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه
قانــون کــې ځــاى پــر ځــاى شــوي ،پراختيــا او پرمختــګ ومومــي ،لکــه ملــي امنيــت او خصوصــي
حريــم؛ د بېلګــې پــه توګــه د ســوېلي افريقــا اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه پنځمــه مــاده کــې
راغلــي« :لــه دغــه قانــون څخــه د نــورو قوانينــو اړونــد د هــرې مــادې پــه رد کــې هــم ګټــه اخيســتل
کېــږي :الــف -چــې د يــوه عامــه بنســټ مخينــه افشــا او يــا کــوم خصوصــي بنســټ تحريــم او يــا
هــم وګواښــي .ب -پــه عينــي ډول د دغــه قانــون لــه کومــې موضــوع او يــا ځانګــړې مــادې ســره
پــه منطــق برابــر نــه وي».
تــر ټولــو مهمــه دا ،يــو اصــل چــې د ســندونو او مدارکــو اداري ډلبنــدي مشــخصوي ،نــه شــي
کــوالى د السرســي قانــون وګواښــي او يــا يــې لــه ماتــې ســره مــخ کــړي.
د يادونــې وړ ده چــې د ســندونو ډلبنــدي ډېــرى وخــت داســې تپــل شــوى اصــل وي چــې د يــوه
بيروکــرات کارکوونکــي او يــا د هغــه د امــر لــه لــوري چــې يــو ســند چمتــو کــوي ،لګــول کېــږي او
نــه شــي کېــداى اطالعاتــو تــه د السرســي پــر قانــون بانــدې لومړيتــوب ولــري.
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د بيــان ازادي اړونــد ټولــو محدوديتونــو تــه پــه پــام ســره ،بايــد اســتثناوې اطالعاتــو ته د السرســي
پــه برخــه کــې لــه يــوې درې اړخيــزې ازموينــې څخــه تېــرې شــي .دغــه ازموینــه پــه النــدې ډول ده:
لومــړى :قانــون بايــد پــه څرګنــد ډول مشــروع ګټــې چــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــر حــق
برالســی ولــري ،فهرســت شــي .پــه دې برخــه کــې بايــد ګټــې مطــرح شــي نــه کټګــورۍ ،د بېلګــې
پــه توګــه دغــه بايــد محرميــت تــه راجــع شــي نــه ريــکارډ او شــخصي مخينــو تــه؛ ځکــه د دې
موضــوع يادونــه يــوه ګټــه ده چــې پــه الزامــي توګــه بايــد تــرې مالتــړ وشــي.
دويــم :اطالعاتــو تــه السرســی بايــد يواځــې هغــه مهــال محــدود شــي چــې د اطالعاتــو افشــا کــول
مشــروع ګټــې لــه ګــواښ ســره مــخ کــړي او دغــه ګــواښ بايــد د امــکان تــر بريــده مشــخص وي.
د الســلوادور هېــواد اطالعاتــو تــه د السرســي لــه قانــون ســره ســم لــه ټولــو اســتثناوو څخــه هغــه
مهــال ګټــه پورتــه کېــږي چــې د اطالعاتــو لــه افشــا څخــه د ګــواښ وېــره وي او د خلکــو عامــه
ګټــو تــه د السرســي بهيــر کمــزوری کــړي.
درېیــم :قانــون بايــد عامــهګټــو تــه د شــخصيګټو په پرتلــه لومړيتــوب ورکړي؛کــه چېــرې د اطالعاتو
پــه ډاګــه کېــدو او افشــا کــې عامــه ګټــې نغښــتې وي ،کــه څــه هــم د دې ډول اطالعاتــو پــر ډاګــه کــول
يــوې بلــې مشــروع ګټــې تــه زيــان اړوي ،بيــا هــم بايــد اطالعــات افشــا او پــه ډاګــه شــي؛ د بېلګــې پــه
ډولکــه چیــرې د ملــي امنيــت اړونــد د یــوه ســند لــه پــه ډاګــهکېــدو ســره د ټولنــې ډېــرېګټــې خوندې
کېــږي،کــه څــه هــم یــادې ادارې تــه لنډمهالــیګــواښ متوجــه وي خــو اطالعــات باید افشــا شــي.
د نړيوالــو حقوقــو پــر بنســټ ملــي ګټــې يواځــې د يــوه اســتقامت لپــاره کارېــږي؛ هغــه هــم
عبــارت دي د ال ډېــر السرســي اســانتیا رامنځتــه کــول ،نــه د محرميــت لپــاره د زمينــې برابــرول،
لکــه څرنګــه چــې پــه ځينــو قوانينــو کــې لــه دواړو الرو کار اخيســتل کېــږي.
د ســیرالیون اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د دویــم بنــد پــه ۱۲مــه برخــه کــې راغلــي« :پــر ()۱
فرعــي برخــې ســربېره ،اطالعــات پــه هغــه حالــت کــې د السرســي وړ نــه وي چــې عامــه ګټــې
اطالعاتــو تــه د السرســي لــه املــه لــه خطــر ســره مــخ شــي ،پــه دغــه صــورت کــې پــه ( )۱فرعــي
برخــه کــې لــه راغلــې ازادۍ څخــه مخنیــوی کېــږي».

دلتــه بیــا یــو لــړ نــور مهــم اقدامــات دا دي چــې اســتثناوو تــه پــه روښــانه توګــه اطالعاتــو تــه د
السرســي پــه قانــون کــې ځــای ورکــړل شــي .دغــه قانــون بایــد د اســتثناوو پــه یــوه بېلــه برخــه کــې
شــامل وي .کــه د کــوم ســند یــوه برخــه محرمــه وي ،هغــه ځــای چــې د یــوه محــرم ســند برخــه ده،
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بایــد حــذف شــي او پاتــې نــورې برخــې يــې غوښــتونکي تــه پــه واک کــې ورکــړل شــي .دغــه راز
ډېــری ســندونه او اطالعــات د تــل لپــاره محدودیــت نــه لــري؛ د بېلګــې پــه ډول محــرم ســندونه
 ۲۰یــا  ۳۰کالــه وروســته خپــل محرمیــت لــه الســه ورکــوي او اطالعــات بایــد د تــل لپــاره لــه
خلکــو پــټ نــه وي .اړونــدې ادارې دې دغــې برخــې تــه پــام ولــري.
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون بایــد لــه درېیــو لــورو (طــرف ثالــث) د مشــورې لپــاره زمینــه
برابــره کــړي؛ د بېلګــې پــه ډول کــه د غوښــتل شــوو اطالعاتــو پــه یــوه برخــه کــې د کــوم شــخص
اړونــد شــخصي محــرم اطالعــات شــتون ولــري ،پــه دغــه حالــت کــې بایــد لــه درېيــم لــوري ســره
مشــوره وشــي او د افشــا لپــاره يــې د هغــه اجــازه واخيســتل شــي .یواځــې پــر دې پلمــه چــې پــه
دې کــې د درېیــم شــخص شــخصي اطالعــات دي ،تکيــه ونــه شــي او نــه یــې هــم د خپرېــدو د
مخنیــوي لپــاره دا پلمــه ونیــول شــي.

پنځم :استیناف غوښتنه

د اطالعاتــو د السرســي سیســتم پــه برخــه کــې پنځــم مهــم عنصــر د اســتیناف غوښــتنې حــق دی
چــې یــوه خپلــواک بنســټ تــه د السرســي ترالســه کولــو لپــاره زمینــه برابــروي او د اطالعاتــو پــه
اړه د رد شــوو غوښــتنليکونو پــه اړه تــرې ګټــه پورتــه کېــږي .کــه چېــرې اســتیناف غوښــتنې حــق او
الرې چــارې يــې نــه وي نــو د اطالعاتــو د افشــا او ښــکاره کولــو او نــه افشــا پرېکــړې صالحیــت
او واک لــه دولتــي کارکوونکــو ســره پاتــې کېــږي چــې دا ډول پېښــه بیــا حــق نــه ګڼــل کېــږي.

پــه ورتــه مهــال کورنــۍ اســتیناف غوښــتنه هــم اغېزناکــه ثابتېــدای شــي؛ ځکــه بنســټ تــه د دې
فرصــت ورکــوي څــو پــه اړه یــې پــر خپــل دریــځ بانــدې بیــا غــور وکــړي .د نــړۍ پــه ډېــرو
هېوادونــو کــې تجربــو ښــودلې چــې لــه دې الرې ډېــری وخــت اطالعــات د غوښــتونکي پــه واک
کــې ورکــول شــوي دي.
یــو شــخص کــوالی شــي چــې پــه عــادي توګــه محکمــو تــه خپلــه د اســتیناف غوښــتنه وړانــدې
کــړي ،خــو تجربــې ښــيې چــې د یــو خپلــواک اداري بنســټ لــه لــوري د غوښــتونکو لپــاره د
کــم لګښــته ،چټــک او د السرســي وړ اســتیناف چمتــو کــول ډېــر مهــم دي .پــه حقیقــت کــې
محکمــو تــه مراجعــه د ټولــو لپــاره یــوه اوږده او لــه لګښــتونو ډکــه الره ده ،خــو دا چــې متقاضــي
یــا غوښــتونکي یــې پــوره تصمیــم نيولــی وي .د اســتثناوو د تحلیــل او څرګندولــو لــه اړخــه د
السرســي حــق اړونــد د دغــه بنســټ رول د اســتثناوو سیســتم د کارونــې حساســیت او پېچلتیــا
تــه پــه پــام ســره ډېــر مهــم ګڼــل کېــږي.
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اساســي موضــوع دا ده چــې د څارنــې هــر بنســټ بایــد پــه روښــانه ډول لــه دولــت څخــه خپلــواک
وي؛ ځکــه د داســې بنســټونو مهمــه دنــده د اطالعاتــو د افشــا د رد پــه برخــه کــې د دولــت د
تصمیمونــو او پرېکــړو څارنــه ده .دغــه راز اړتیــا ده چــې دغــه بنســټ لــه قانــون څخــه د ســرغړونې
د لیدلــو پــر مهــال د شــکایتونو د پلټنــې او د مناســبو اصالحاتــو رامنځتــه کولــو لپــاره د حکــم کولــو
پــه برخــه کــې بشــپړ واک ولــري .د دغــه بنســټ لپــاره د اســتیناف غوښــتنې زمینــه بایــد ډېــره وي،
د اطالعاتــو د غوښــتنې پــر مهــال د ځنــډ ،د ډېــرو پیســو د تحمیــل او یــا د هغــو اطالعاتــو چــې
پــټ او حســاس نــه وي ،د چمتــو کولــو څارنــه بايــد وکــړي او د اطالعاتــو د غوښــتنې پــه اړه د هــر
ډول کمزورتیــا مخــه بايــد ونيســي .پــه پایلــه کــې دغــه خپلــواک بنســټ بایــد د دې واک ولــري څــو
وښــیي چــې عامــه بنســټونه لــه قانــون ســره پــه تطابــق کــې فعالیــت کــوي او تصمیــم او پرېکــړه یــې
د بشــر اړونــد یــو حــق (اطالعاتــو تــه السرســی) نــه محــدودوي.
د دې تــر څنــګ دغــه خپلــواک بنســټ بايــد د عامــه بنســټونو د اطالعاتــو د رد پېښــو تــه السرســی
او د دې ډول پېښــو د څېړلــو صالحیــت ولــري.
پــه هندوســتان کــې د څارنــې د بنســټ غــړي ،کلــه چــې د درې کســيزې کمېټــې (لومــړی وزيــر ،د
مخالــف ګونــد مشــر او یــو بــل وزيــر) لــه لــوري معرفــي شــي ،د ولسمشــر لــه خــوا انتصابېــږي .پــه
مکســيکو کــې ولسمشــر د بنســټ غــړي انتصابــوي ،خــو دا کار بيــا د وېټــو د حکــم تابــع دى چــې د
ســنا مجلــس او يــا دايمــي کمېســيون لــه لــوري د داســې يــوه بنســټ پــه توګــه چــې د مدنــي خدمتونو
پــه برخــه کــې د لــوړ پــوړو کســانو ګومارنــې څېــړي او پــه اندونيزيــا کــې بيــا د یــاد بنســټ غــړي د
هېــواد د پارلمــان لــه لــوري معرفــي کېــږي او لــه هغــه وروســته د ولسمشــر لــه لــوري انتصابېــږي.
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شپږم :تعزيرات او خونديتوب

مهمــه دا ده چــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــر وړانــدې د جــدي خنډونــو د مخنيــوي لپــاره تعزيرات
شــتون ولــري ،تجربــه د دغــه واقعيــت څرګندويــه ده چــې اداري تعزيــرات (جريمــې او يــا انظباطــي
الرې چــارې) ډېــر کارول کېــږي او د جرمــي تعزيراتــو پــه پرتلــه “اغېزنــاک” هم دي .دغــه تعزیرات
بايــد پــر هغــو عامــه بنســټونو باندې ولګول شــي چې پــه ډېر سيســتماتیک ډول د خلکــو د اطالعاتو
د السرســي مخــه نيســي .دغــه راز مهمــه ده هغــه کســان چــې پــه ښــه نیــت د قانــون مطابــق او يــا د
جــرم د مخنيــوي لپــاره اطالعــات افشــا کــوي ،خوندیتــوب ولــري او مالتــړ يې وشــي.
هغــه وخــت چــې چارواکــې د اطالعاتــو غوښــتنليک لــه ترالســهکولــو وروســته د ښــه نيــت لــه مخــې
اطالعــات افشــاکــړي ،هغــوی بايــد مجــازات نــه شــي،که څــه هم وروســته ثابته شــي دغــه اطالعات
محــرم وو .کــه دغــه ډول خونديتــوب پــه ادارو کــې نــه وي ،چارواکــي بــه لــه دې وېــرې چــې کومــه
تېروتنــه ونــه کــړي ،د اطالعاتــو افشــا کولــو پــه برخــه کــې تــر ډېــره محتــاط وي.
د انتیګــوا ( )Antiguaاطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ٤٨مــې مــادې پــه لومــړۍ فقــره کــې
راغلــي“ :يــو شــخص نــه شــي کــوالى عمــد ًا (الــف) هــر ريــکارډ تــه د السرســي مانــع شــي،
(مخينــه او ســوابق) چــې د دغــه قانــون لــه  ۳مــې برخــې ســره پــه ټکــر کــې وي( ،ب) د دغــه
قانــون پــر  ۳برخــې متکــي او والړې يــوې دنــدې ترســره کولــو پــه اړه د يــوه عامــه بنســټ خنــډ
وګرځــي( ،ج) د کمېشــنر پــه کار کــې الســوهنه وکــړي او يــا (د) ريکارډونــه (ســوابق يــا مخينــه)
لــه حقوقــي واک پرتــه لــه منځــه يوســي”.
د بنګلــه دېــش هېــواد اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون ٣١مــه مــاده څرګنــدوي“ :د اطالعاتــو
کمېســيون ،د اطالعاتــو د عالــي کمېشــنر ،د اطالعاتــو کمېشــنرانو ،د کمېســيون مدیرانــو او
کارکوونکــو ،يــا د هــر بنســټ د اطالعاتــو ورکولــو مســوولينو او يــا نــورو چارواکــو او کارکوونکو
پــر وړانــدې هېــڅ ډول تعقيــب او حقوقــي اقدامــات چــې د يــوې اطــاع خپرولــو پــه پايلــه کــې د
وفــادارۍ لــه یــوې روحيــې ســره د قانــون اړونــد ټولــو قواعــدو او مقرراتــو تــه پــه پــام ســره وي،
مناســب نــه ګڼــل کېــږي”.

د يوګانــډا هېــواد اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون ٤٤مــه مــاده څرګنــدوي )١(“ :هېڅــوک لــه
جــرم څخــه د مخنيــوي پــه موخــه د اطالعاتــو لــه افشــا او يــا د هغــو اطالعاتــو لــه افشــا چــې د
روغتيــا ،امنيــت او چاپېريــال پــر وړانــدې ګــواښ وي ،لــه حقوقــي ،اداري او د دنــدې لــه نظــره بــه
مســوول نــه وي ،تــر هغــه مهالــه چــې يــاد شــخص پــه ښــه نيــت ســره دغــه ډول کار ترســره کــړى
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وي او يــا پــر دې بــاور وي چــې افشــا او پــه ډاګــه شــوي اطالعــات کــره وو او يــا یــې د روغتيــا،
امنيــت او چاپېريــال پــر وړانــدې ګــواښ رامنځتــه کاوه ( )٢د لومــړۍ فقــرې پــر بنســټ ،جــرم
د يــوه مجرمانــه عمــل ترســره کولــو ،لــه يــوې حقوقــي ســتونزې د مخنيــوي ،قضايــي تېروتنــې،
فســاد ،خيانــت او پــه عامــه بنســټونو کــې نــاوړه مديريــت ترســره کولــو تــه وايــي.
د ارټيــکل ناينټیــن ســازمان د نهــم اصــل لــه مخــې ،هغــه اشــخاص چــې د نــا ســمو کړنــو پــه
اړه اطالعــات افشــا کــوي ،بايــد لــه هــر ډول قانونــي ،اداري يــا پــه اســتخدام پــورې لــه اړونــدو
مجازاتــو څخــه وســاتل شــي.
"نا سمې کړنې" په دغه مفهوم کې پر الندې کارونو داللت کوي:
جنايتکارانــه اعمــال ،د یــوې قانونــي دنــدې نــه ترســره کــول ،د عدالــت نــه تامينــول ،فســاد يــا
خيانــت ،پــه يــوه دولتــي اداره کــې جــدي اداري ناخوالــې او دغــه راز روغتيــا ،خونديتــوب يــا
چاپېريــال تــه جــدي ګــواښ.
مخبريــن بايــد تــر هغــه ځايــه چــې خبــر يــې پــه ښــه نيــت او پــه دې موخــه افشــاء کــړی وي چــې
خبــره رښــتيا ده او د غلطــو کارونــو نښــې نښــانې افشــا کــوي ،تــر ســاتنې النــدې ونيــول شــي؛
دغــه ســاتنه ان پــه داســې حــال کــې هــم بايــد ترســره شــي چــې د اطالعاتــو افشــا کــول د قانونــي
مقرراتــو خــاف وي.
پــه ځينــو هېوادونــو کــې د مخبرينــو د ســاتنې لپــاره داســې شــرط شــته چــې هغــوی بايــد اطالعات
اړونــدو اشــخاصو يــا څارونکــو ادارو تــه ورکــړي وي ،خــو کلــه چــې عامــه ګټــې يــې غوښــتنه
وکــړي ،د مخبرينــو ســاتنه بايــد پــه هغــه حالــت کــې هــم وشــي چــې اطالعــات نــورو اشــخاصو
يــا رســنيو تــه ورکــړل شــوي وي.
پــه دغــه مفهــوم کــې د عامــه ګټــو اصطــاح پــر داســې حالتونــو داللــت کــوي چــې د افشــا کولــو ګټــه
يــې لــه زيــان څخــه ډېــره وي يــا چېــرې چــې د يــوې اساســي ګټــې د خونــديکولــو لپــاره د اطالعاتــو
د خپرولــو يــوې بديلــې وســيلې تــه اړتيــا وي .دا خبــره د بېلګــې پــه توګــه هغــه وخــت صــدق کــوي
چــې مخبريــن د ځوابــي اقداماتــو پــر وړانــدې ســاتنې تــه اړتيــا لــري ،چېــرې چــې ســتونزه لــه رســمي
الرو څخــه د حــل کېــدو وړ نــه وي او يــا دغــه راز د اطالعاتــو د افشــا کولــو لپــاره پــه اســتثنايي توګــه
يــو مهــم دليــل موجــود وي ،لکــه د خلکــو روغتيــا يــا خونديتــوب تــه يــو نــږدېګــواښ ،يــاکلــه چې د
دې وېــره وي چــې د نــا ســم کار نښــې او مــدارک بــه پــټ يــا لــه منځــه يــووړل شــي.
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اووم :د لوړوالي (ارتقايي) الرې چارې

د دې لپــاره چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه ســمه توګــه عملــي شــي ،د لوړوالــي
(ارتقايــي) لپــاره ځینــي ګامونــه اخیســتل اړيــن ګڼــل کېــږي:
الــف :عامــه بنســټونه بايــد خپــل ژمــن کارکوونکــي (د اطــاع رســولو د مرجــع مســوولین) او
مســوول واحدونــه پــه داســې توګــه ســره اســتخدام کــړي ،څــو د اطالعاتــو د افشــا پــه اړه د خپلــې
دنــدې لــه ترســره کولــو ســره هوکــړه ولــري .د اطالعاتــو پــر السرســي بــاور او پــه اړه يــې پوهــاوی
ولــري او خپلــه دنــده پــه ســمه توګــه ســرته ورســوي.
ب :يــو مرکــزي بنســټ او يــا دولتــي اداره بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي د پياوړتيــا لپــاره ټــول
مســووليتونه پــر غــاړه ولــري.
ج :د عامــه پوهــاوي کچــې لوړولــو فعاليتونــه (خلکــو تــه د يــوه الرښــود چمتــو کــول او يــا پــه
ښــوونځيو کــې اطالعاتــو تــه د السرســي د پوهــاوي پېژندنــه) پــه الزامــي توګــه بایــد د قانــون لــه
لــوري پــه پــام کــې ونيــول شــي.

د :داســې يــو سيســتم رامنځتــه شــي چــې لــږ تــر لــږه د ســندونو د مديريــت پــه اړه معيارونــه
تنظيــم او ترتيــب کــړي ،څــو کارکوونکــي وکــوالى شــي غوښــتنو تــه ځــواب ورکــړي او هــم خپــل
مکلفيتونــه پــه ښــه توګــه ترســره کــړي.
ھ :عامــه بنســټونه بايــد د هغــو اطالعاتــو لپــاره چــې پــه واک کــې يــې لــري ،لېســتونه او د ســندونو
کټګــوري رامنځتــه کــړي ،بيــا غــور پــرې وکــړي او خلــک پــرې پــوه کړي.
و :د زده کړې او نور روزنيز پروګرامونه بايد د کارکوونکو لپاره پلي شي.
ز:عامــه بنســټونه بايــد د غوښــتنو لپــاره تعقيبــي سيســتمونه چــې د اطالعاتــو ترالســه کولــو او لــه
خپلــو فعاليتونــو د کلنــي راپــور چمتــو کولــو لپــاره چــې د افشــا کولــو مســوولیت د عملــي کولــو
پــه موخــه وکارول شــي ،پــه پــام کــې ونيســي.
ح :مرکــزي بنســټ او يــا دولتــي اداره بايــد مکلــف وګڼــل شــي څــو د قانــون د پلــي کولــو پــه اړه
يــو منظــم کلنــی راپــور تقنينــي ارګان تــه وړانــدې کــړي.
ط :د هغــو کســانو لپــاره ځينــي تعزيــرات پــه پــام کــې ونيــول شــي چــې قصــدا غــواړي اطالعاتــو
تــه السرســی د غيــر مجــازو اطالعاتــي حرکتونــو لــه الرې لــه منځــه يوســي.
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ي :هغــو کارکوونکــو تــه چــې د ښــه نيــت لــه مخــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د عملــي
کولــو؛ يعنــې د اطالعاتــو د افشــا پــه موخــه کړنــې ترســره کــوي ،قانونــي خونديتــوب بايــد ورکــړل
شــي؛ د بېلګــې پــه ډول د ســربيا هېــواد اطالعاتــو تــه د السرســي پــه قانــون کــې د ارتقايــي
اقداماتــو پــه اړه النــدې حکمونــه پــه پــام کــې نيــول شــوي:
پنځــه دېرشــمه مــاده :کمېشــنر بايــد د دولتــي بنســټونو کارکوونکــو د روزنــې او زده کــړو لپــاره
اړيــن اقدامــات او هغــوى تــه اطالعاتــو تــه د السرســي اړونــد د شــته مکلفيتونــو او د یــاد قانــون
پــه ښــه توګــه د عملــي کولــو لپــاره د پوهــاوي الرې چــارې پــه پــام کــې ونيســي .خلکــو تــه د دغــه
قانــون د منځپانګــې او نــورو حقونــو پــه اړه چــې پــه دغــه قانــون کــې راغلــي ،پوهــاوى ورکــړي.
شــپږ دېرشــمه مــاده :کمېشــنر د دغــه قانــون د عملــي کولــو پــه برخــه او د هغــه د نــورو فــردي
فعاليتونــو پــه اړه د کال د وروســتيو درېيــو مياشــتو لــه لګښــتونو ســره يــو ځــاى د عامــه بنســټونو
د فعاليــت پــه اړه بایــد کلنــى راپــور وړانــدې کــړي.
اووه دېرشــمه مــاده :کمېشــنر بايــد لــه ځنــډ پرتــه د حقونــو د پلــي کولــو پــه اړه له عملي الرښــوونو
ســره يــو ځــاى چــې د دغــه قانــون پــه چــوکاټ کــې پــه ســربيايي او نــورو ژبــو چــې د قانــون لــه
مخــې رســمي ژبــې پېژنــدل شــوې ،يــو اغېزمــن الرښــود خپــور کــړي.
اتــه دېرشــمه مــاده )۱( :يــو عامــه بنســټ بايــد يــوه يــا لــه يــوه ډېــر رســمي چارواکــو (چــې لــه
دې وروســته واک لرونکــى شــخص بلــل کېــږي) تــه دنــده وســپاري ،څــو د ټوليــز اهميــت وړ
اطالعاتــو تــه د ازاد السرســي لپــاره شــته غوښــتنو تــه ځــواب ووايــي .د اطالعاتــي وســايلو د
غــوره مديريــت ،ســاتنې او خونديتــوب پــه برخــه کــې بايــد اړيــن ګامونــه پورتــه کــړي.
نهــه دېرشــمه مــاده :يــو عامــه بنســټ بايــد لــږ تــر لــږه يــو ځــل پــه يــوه کال کــې د خپلــو فعاليتونــو
پــه اړه لــه ټولــو شــمېرو او اطالعاتــو ســره يــو ځــاى د اطالعاتــو يــو الرښــود خپــور کــړي ،د دې
پــه ذکــر ســره چــې:
د اطالعاتــي وســايلو د ځــاى او زېرمــې د بڼــې پــه اړه شــمېرې ،د اطالعاتــو ډول چــې پــه واک کــې
لــري ،د هغــه ډول اطالعاتــو چــې پــه داخــل کــې ورتــه اجــازه وي ،د هغــې کړنــارې تشــريح چــې
د يــوې غوښــتنۍ د تســليمۍ لپــاره وي.
دوه څلوېښــتمه مــاده :پــه د دغــه قانــون د پلــي کولــو پــه موخــه يــو دولتــي بنســټ بايــد خپلــو
کارکوونکــو تــه روزنــه او هغــوى تــه پــه قانــون کــې د ذکــر شــوو حقونــو اړونــد د شــته مکلفيتونــو
پــه اړه پوهــاوى ورکــړي.
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دري څلوېښــتمه مــاده :د يــوه دولتــي بنســټ مســوول شــخص بايــد د دغــه بنســټ د فعاليتونــو
پــه اړه خپــل کلنــى راپــور چــې د دغــه قانــون د عملــي کولــو پــه موخــه پــه پــام کــې نيــول شــوى او
پــوره معلومــات ولــري ،کمېشــنر تــه وړانــدې کــړي.

مهم ټکي:

 -۱اطالعاتــو تــه السرســی يــا پــه ځانګــړي ډول هغــو اطالعاتــو تــه السرســی چــې لــه دولتــي ادارو
ســره دي ،پــه بشــپړه توګــه يــو بنســټيز بشــري حــق دى چــې نړيــوال حقــوق يــې مالتــړ کــوي.

 -۲اطالعاتــو تــه د السرســي د عملــي کولــو لپــاره دوه الرې دي :پــه خپلــه د اطالعاتــو خپــرول
او د اطالعاتــو د ترالســه کولــو لپــاره د غوښــتنې وړانــدې کــول.
 -۳دغــه حــق تــه د تحقــق ورکولــو پــه موخــه د نــړۍ تــر ســلو ډېــرو هېوادونــو اطالعاتــو تــه د
السرســي قانــون تصویــب کــړی چــې افغانســتان او د ســيمې هېوادونــه هــم پــه کــې شــامل دي.
 -۴پــه نړیوالــه کچــه اطالعاتــو تــه د السرســي قوانينــو کيفيــت پــه تدريجــي ډول د ښــه والــي
پــه حــال کــې دی.
 -۵اطالعاتــو تــه د السرســي د لېوالتيــا لپــاره ګــڼ دليلونــه شــتون لــري ،د دې پــه ګــډون هغــه
انګېرنــه چــې د هغــه تــر شــا شــته ،يــوه طبيعــي انګېرنــه ده ،هغــه دا چــې د ونــډې اخيســتو لپــاره
د خلکــو غوښــتنه او تقاضــا د زياتېــدو پــه حــال کــې ده او لــه اطالعاتــو ســره د خلکــو اړيکــه د
نــوې ټکنالوجــۍ پــه وســيله د بدلــون او تحــول المــل شــوې ده.
 -۶اطالعاتــو تــه السرســی لــه ځــان ســره بېالبېــل ټولنيــز اړخونــه او شــواهد لــري؛ لکــه د ګــډون
کچــې لوړېــدل ،د حکومتونــو ژر حســاب ورکونــه ،د فســاد کنټــرول ،غــوره ســوداګري ،د بشــري
حقونــو ســاتل ،د شــخصي حريــم ســاتل او ســالمه پراختيــا.
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ديارلسم څپرکی

اطالعاتو ته د السرسي لپاره نړيوال حقوقي بنسټونه
 -۱نړیوال حقوق او د بیان ازادي

نړيــوال حقــوق قــوي او کمــزوري ټکــي لــري .د نړيوالــو حقوقــو پــه اړه بېالبېلــې ســرچينې شــته
چــې تــر ټولــو مشــهوره يــې د تړونونــو (معاهداتــو) حقــوق دي .هېوادونــه پــه رســمي ډول دغــه
تړونونــه الســليک او تصويبــوي او پــر دولتونــو يــې رعايــت الزمــوي .بلخــوا عرفــي حقــوق هــم
شــته چــې دولتونــو پــه ضمنــي ډول منلــي او ځانونــه يــې د رعايــت لپــاره پــه حقوقــي ډول مکلــف
ګڼــي ،لــه تاريخــي نظــره يــې تــر ټولــو غــوره بېلګــه د ســيندونو حقــوق دي.
نړيــوال حقــوق پــر ډېــرو دولتونــو پلــي کېــږي او يــو لــړ مکلفيتونــه پــرې تحميلــوي چــې د
همکارانــو لــه ســرغړونو مخنيــوى وکــړي .د بيــان د ازادۍ پــه اړه د نړيوالــو سياســي او مدنــي
حقونــو د تــړون ١٩مــه مــاده اساســي ضمانــت دى چــې افغانســتان هــم د  ١٩٨٣زېږديــز کال د
جنــورۍ پــه ٢٤مــه تصويــب کــړى دی.
د نولســمې مــادې دویــم بنــد داســې صراحــت لــري" :هــر څــوک د بيــان د ازادۍ حــق لــري ،پــه دغــه
حــق کــې د لټــون ،څېړنــې ،ترالســه کونــې او لــه کومــې پولــې پرتــه پــه شــفاهي ،ليکنــي يــا چاپــي
ډول د اطالعاتــو او افــکارو خپــرول ،هغــه کــه هنــري يــا پــه هــره بلــه وســيله وي ،راځــي".
اطالعاتــو تــه السرســی د بيــان د ازادۍ تــر ټولــو څرګنــد انځــور دی؛ دا د يــو انســان حــق دی چــې
خپــل نظــر يــا پوهــه پــه شــخصي ناســته کــې يــا د اړيکــو د ټولنيــزې وســيلې لــه الرې لــه نــورو
ســره شــریک کــړي ،دا چــاره هــر وګــړي تــه د دې تــوان ورکــوي چــې پــه پراخــه توګــه اطالعاتــو او
د نــورو اشــخاصو نظريــو تــه السرســی ولــري .لــه همــدې لــه املــه ۱۹مــه مــاده څرګنــدوي چــې د
اطالعاتــو او مفکــورو لټــول او الســته راوړل هــم د بيــان ازادۍ پــه حــق کــې راځــي؛ د بېلګــې پــه
ډول د ورځپاڼــو ترالســه کــول او لوســتل ،د خپرونــو اورېــدل ،پــه انټرنېــت کــې لټــون او پــه عامــه
بحثونــو کــې د يــوه اورېدونکــي پــه توګــه ګــډون پــه کــې شــاملېږي.
يــا پــه بــل عبــارت ،د بيــان د ازادۍ حــق يواځــې د وينــا د ازادۍ حــق نــه دی؛ بلکــې د غــوږ نيولــو
او څېړنــې حــق هــم پــه کــې شــامل دی؛ د بېلګــې پــه ډول ،حکومــت ژورنالېســتان دولتــي ودانيــو تــه
لــه ننوتلــو څخــه منــع کــوي ،دا د اطالعاتــو د پلټلــو لــه حقــه ســرغړونه ده چــې لــه املــه يــې د بيــان
د ازادۍ حــق تــر پښــو النــدې کېــږي؛ د بېلګــې پــه توګــه ،حکومــت ټولــې خصوصــي ټلوېزيونــي
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شــبکې تــړي ،پــه دې صــورت کــې د خلکــو د اطالعاتــو ترالســه کولــو حــق تــر پښــو النــدې کېــږي.
د بيــان د ازادۍ حــق څرنګــه چــې د مدنــي او سياســي حقوقــو پــه نړيــوال تــړون ( )ICCPRکــې
دی ،د النــدې اوو ځانګړتيــاوو لرونکــی دی:
 -۱د بيان ازادي مثبت او منفي اړخونه لري.
 منفــي اړخ؛ پــه دې معنــا چــې د بيــان د ازادۍ پــه برخــه کــې د دولتونــو د الســوهنې مخنيــوىپــه ســمه توګــه نــه کــوي.
 مثبــت اړخ؛ پــه دې معنــا چــې دولتونــه بايــد پــه ټولنــه کــې د اطالعاتــو او افــکارو د بهيــرخونــدي ســاتلو لپــاره يــو لــړ اقدامــات وکــړي؛ د بېلګــې پــه ډول د ټوليــزو رســنيو د قانــون
تصويــب او يــا هغــه قانــون چــې پــر ژورنالېســتانو او د هغــوى پــر څېړنــه او پلټنــه د بريدونــو
مخنيــوى کــوي.
 -۲دغــه حــق پــه هــر چــا پــورې اړه لــري ،بهرنــي وګــړي او ماشــومان هــم د دغــه حــق لــه الرې
د مالتــړ جوګــه ګرځــي.
 -۳دغــه حــق د وینــا لــه حــق څخــه وړانــدې تللــى او د لټــون ،څېړنــې او ترالســه کولــو حــق هــم
پــه کــې شــاملېږي؛ د بېلګــې پــه ډول هــر وخــت چــې دولــت يــوه ورځپاڼــه تــړي ،دغــه اقــدام نــه
يواځــې د خبرياالنــو د بيــان حــق پــر وړانــدې يــو ډول الســوهنه ده ،بلکــې خپلــه د ورځپاڼــې د
لوســتونکو د اطالعاتــو د لټــون او ترالســه کولــو حــق تــه هــم زيــان رســوي؛ ځکــه چــې هــر څــوک
حــق لــري لــه عامــه موسســاتو څخــه اطالعــات ترالســه کــړي او وغــواړي.
 -۴د اطالعاتــو او افــکارو دا ډولونــه پرتــه لــه دې چــې د هغــو اهميــت تــه پاملرنــه وشــي چــې
ايــا اطالعــات ســم دي او کــه نــا ســم ،حتــى کــه د يــو شــمېر خلکــو لــه خــوا نــاوړه اطالعــات هــم
خپــاره شــي ،تــر پوښــښ النــدې نيســي؛ د بېلګــې پــه ډول دغــه حــق د طنــز ،اعــان ،ســوداګريزو
اطالعاتــو او ان د نــا ســمو اطالعاتــو او منفــورو او مســخره افــکارو را نغاړونکــى دى.
 -۵دغــه حــق د عملــي کېــدو لــه شــته ســرحدونو هــم لــوړ دى؛ د بېلګــې پــه ډول خلــک حــق
لــري چــې بېالبېلــو هېوادونــو تــه خبرونــه او راپورونــه د انټرنېــټ لــه الرې ولېــږي ،دولــت نــه شــي
کــوالى مخــه يــې ونيســي.
 -۶دغــه حــق د بيــان د حــق محتــوا د هــرې وســيلې لــه الرې هغــه کــه دودیــز وســايل وي ،يــا
مــډرن او عصــري ،تــر پوښــښ النــدې نيســي؛ د بېلګــې پــه ډول اخبــار ،مجلــې ،بروشــر ،راډيــو،
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ټلوېزيــون ،انټرنېــټ ،ګرځنــده ټيلېفونونــه ،عمومــي غونــډې ،کــور پــه کــور کمپايــن ،نقاشــي،
مجســمه جوړونــه ،کارتونونــه ،ســګنالونه ،څپــه ييــز کوډونــه ،مخامــخ مکالمــات او ان د جامــو
اغوســتلو ډول.
 -۷د دولــت هــر ډول اقــدام چــې پــه مســتقيم او يــا غيــر مســتقيم ډول د بيــان ازادي محــدودهکــړي،
ښــکاره الســوهنه ګڼــل کېــږي؛ د بېلګــې پــه ډول پــر خپرنيــزو مطالبــو پــه عــام ډول ځانګــړي ماليــات
بايــد وضــع نــه شــي؛ ځکــه چــې دولــت د هغــه اعــان خپرېــدل چــې نيوکــه پــرې لــري ،ردوي.
په الندې حالتونو کې د بیان ازادي د نړيوالو حقوقو له مالتړه برخمنه ده:
لومــړی :دولــت داســې قانــون وضــع کــوي چــې لــه مخــې يــې هــر ډول وېبپاڼــې چــې خبرونــه او
خبــري راپورونــه خپــروي ،بايــد ثبــت او راجســتر شــي ،خــو پــه دغــه شــرط چــې يــاد اطالعــات
يواځــې يــوې مرکــزي ادارې تــه وړانــدې شــي.
دویــم :خلــک لــه يــوه عامــه بنســټ څخــه اطالعــات غــواړي ،خــو دولــت یــې غوښــتنه ردوي او
وايــي چــې هېــڅ داســې قانــون نشــته چــې لــه مخــې يــې دا اطالعــات د دوی پــه واک کــې ورکــړل
شــي .دا ډول اطالعــات د هېــواد د ملــي امنيــت لــه موضــوع ســره تــړل کېــږي.
درېیــم :يــوه زده کوونکــي تــه ويــل کېــږي چــې ښــوونځی پرېــږدي ،ځکــه چــې د ښــوونځي
يونيفــورم يــې نــه دى اغوســتى ،زده کوونکــى فکــر کــوي چــې د ښــوونځي د يونيفــورم پــه
اغوســتو ســره بدرنــګ ښــکاري.
څلــورم :یــوه مــور خپــل ماشــوم د هغــه د بــې ادبــۍ لــه املــه مجــازات کــوي ،کلــه چــې ماشــوم
دا موضــوع د پوليســو لــه افســر ســره شــريکه کــړه ،افســر لــه مداخلــې ډډه کــوي او وايــي چــې دا
يــوه شــخصي کورنــۍ موضــوع ده.
پنځــم :دولــت يــو تــړون یــا قانــون د دې لپــاره لغــوه کــوي چــې رســنيزو ادارو تــه يــې د تجهيزاتــو
د واردولــو حــق د ګمرکــي ماليــې لــه ورکــړې پرتــه ورکــړى دى.
شــپږم :د مــوډ او فېــش یــوه مجلــه د نــوي فېشــن ډېــرې بېلګــې لــه اروپــا را لېــږدوي چــې ځينــي
تصویرونــه يــې نســبت ًا لــوڅ دي .يــوه محافظــه کاره ډلــه د دې مجلــې پــر پلورونکــو بريــد کــوي،
اداره پوليســو تــه خبــر ورکــوي ،څــو د خونديتــوب پــه اړه يــې ډاډ ورکــړي ،خــو پوليــس يــې
غوښــتنه ردوي او وايــي ،کلــه چــې پــر تاســې بريــد وشــي ،نــو دفــاع بــه وکــړي ،مخکــې لــه
مخکــې يــې ســاتنه نــه کــوي.
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اووم حالــت :دولــت د ســټاليټ ډېشــونو د بېالبېلــو ډولونــو پــر واردولــو چــې هنــدي چينلونــو تــه
د السرســي پــه موخــه کارېــږي ،بندیــز لګــوي ،ويــل کېــږي چــې دولــت د هېــواد دننــه د ډېــش
ســټاليټ لپــاره هــم تخنيکــي معيارونــه وضــع کــوي .پــه داســې حــال کــې چــې وارداتــي ډېشــونه
لــه هغــو معيارونــو ســره مطابقــت نــه لــري.

 -۲د بيان ازادۍ پر وړاندې محدوديتونه

اوس دا موضــوع د نــړۍ پــه کچــه منــل شــوې ده چــې د بيــان ازادي کــوم مطلــق حــق نــه دى،
ټــول پــر دې بــاور دي چــې دا د دولتونــو حــق دى ،څــو هغــه فعاليتونــه چــې نــور جرايمــو تــه
هڅــوي ،مــردود وګڼــي ،د نــورو خصوصــي اطالعــات افشــا کــړي او يــا نــا ســمې او ســپکوونکې
څرګندونــې وکــړي.
د نړيوالــو حقونــو کړنــاره داســې ده چــې پــه لومړيــو کــې د بيــان ازادي او اطالعاتــو تــه السرســی
چــې د خلکــو تــر منــځ د اطالعاتــو او نظرونــو هــر ډول اخيســتنه او خپرېــدل را نغــاړي ،پــه
عمومــي ډول يــې ضمانــت کــوي او وروســته دولتونــو تــه اجــازه ورکــوي چــې د بيــان ازادي پــه
ځينــو ځانګــړو حالتونــو کــې محــدوده کــړي .خــو نړيــوال حقــوق دولتونــه پــه بشــپړ ډول ازاد نــه
پرېــږدي ،څــو د بيــان ازادي د محدوديــت څرنګوالــي پــه اړه پــه خپلــه تصميــم ونيســي؛ ځکــه
چــې بيــا د دغــه حــق نړيــوال مالتــړ خپلــه معنــا لــه الســه ورکــوي او پــه دې صــورت کــې دولتونــه
کــوالى شــي چــې د بيــان پــر ازادۍ د خپلــې خوښــې هــر ډول محدوديــت وضــع کــړي ،پــه داســې
حالــت کــې د دغــه حــق لپــاره هېــڅ ډول محتــوا نــه پاتــې کېــږي.
نړيــوال حقــوق د همــدې لپــاره يــو جــدي مــخ شــرط وړانــدې کــوي چــې د بيــان د ازادۍ پــه
اړه هــر ډول محدوديــت ورســره مطابقــت ولــري .د نړيوالــو سياســي او مدنــي حقونــو د تــړون
د ١٩مــې مــادې درېیــم بنــد د بيــان ازادۍ د محدوديتونــو د مشــروع والــي پــه اړه د شــرايطو
وړاندوينــه کــوي ،د يــادو حقونــو عملــي کېــدل د يــادې مــادې پــه دویــم بنــد کــې د ځانګــړو
حقونــو او مســووليتونو مســتلزم دي ،نــو ځکــه امــکان لــري د ټاکلــو محدوديتونــو تابــع شــي چــې
پــه قانــون کــې پــه ډاګــه شــوي وي او د النــدې چــارو لپــاره اړتيــا ولــري:
الف :د نورو د حقونو او حيثيت درناوى.
ب :د ملي امنيت ،عمومي نظم ،سالمت يا عمومي اخالقو ساتنه.
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پــه دې ترتيــب ســره د محدوديتونــو يــا اســتثناوو د عملــي کېــدو لپــاره النــدې درې عمــده
شــرطونه وضــع کېــږي:
 -۱د قانون له الرې يې وړاندوينه شوې وي.

 -۲موخه يې په ‹الف› او ‹ب› فقرو کې د يادو شوو ګټو له يوې څخه مالتړ وي.
 -۳له ګټې څخه د مالتړ لپاره اړین وي.

 -۱د قانون له الرې يې وړاندوينه شوې وي

د قانون له الرې د وړاندوينې شوې قاعدې لپاره يو شمېر داليل شته دي:

د بيــان د ازادۍ اهميــت :يواځــې د خلکــو لــه خــوا ټــاکل شــوي اســتازي چــې د ملــي شــورا لــه
الرې کار کــوي ،د دې واک ولــري چــې محدوديتونــه وضــع کــړي ،دا خپلــه لــه حکومــت څخــه د
وګــړو د څارنــې او روڼتيــا المــل ګرځــي .د وزيرانــو ،پوليســو او قاضيانــو پــه پرېکــړو کــې د دغــه
ډول محدوديتونــو رامنځتــه کــول د منلــو وړ نــه دي.
انصاف :وګړي بايد مخکې له مخکې وپوهېږي چې څه ويلى شي او څه نه شي ويلى.

نــاوړې اغېــزې :کلــه چــې مخکــې لــه مخکــې پوهــاوی نــه وي ،ښــايي تــر بريــده ډېــر احتيــاط
وشــي ،چــې ډاډمــن شــي څــو د مقرراتــو پــه عملــي کولــو کــې تېروتنــه ونــه کــړي.
نــاوړه ګټــه اخيســتنه :کــه چېــرې د نــورو مســوولينو لــه خــوا د محدوديــت سپارښــتنه وشــي ،نــو
دلتــه قــوي خطــر شــته چــې لــه خپلــې خوښــې ســره ســم د خصوصــي ،سياســي او ســوداګريزې
موخــې لپــاره وکارول شــي.
د قانون له الرې وړاندې شوې قاعده له دې هم مخکې ځي:
الــف -قانــون بايــد روښــانه او څرګنــد وي :ګونــګ قانــون کارکوونکــو تــه د دې واک ورکــوي
چــې پــه پلــي کولــو کــې یــې خپــل اغېــز ولــري او دغــه ليــد لــورى چــې يواځــې ملــي شــورا کــوالى
شــي محدوديــت وضــع کــړي ،لــه اعتبــاره غورځېدلــى بولــي.
ب -د بشــري حقونــو اروپايــي محکمــې څرګنــده کــړې ده ،يــوه قاعــده هغــه مهــال قانــون بلــل
کېــږي چــې پــه کافــي ډول روښــانه او څرګنــده وي او افــراد لــه مخکــې وپوهېــږي چــې څــه پــه
کــې منــع شــوي دي.
ج -قانــون بايــد د السرســي وړ وي :هــر کلــه چــې قانــون محــرم يــا پــټ وي ،د وړاندوينــې شــوې
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قاعــدې د انصــاف او نــاوړه اغېــزې داليــل چــې پورتــه يــې يادونــه وشــوه ،بــې اعتبــاره کېــږي.
د -همدارنګــه قانــون نــه شــي کــوالى چــې کارکوونکــو تــه زيــات واکونــه ځانګــړي کــړي؛ ځکــه
چــې داســې څــه د محدوديــت رامنځتــه کولــو ځــواک لــه ملــي شــورا اخلــي او نــورو افــرادو تــه
يــې ســپاري؛ د بېلګــې پــه ډول داســې قانــون چــې د (ټولنــې ارزښــتونه او اخــاق نقــض کــوي)
وینــاوې منــع کــوي ،پــه کافــي ډول روښــانه نــه ګڼــل کېــږي .هغــه قانــون چــې پــه بېــړه تصويبېــږي،
پــه رســمي جريــده کــې نــه خپرېــږي ،نــو پــه کافــي ډول ورتــه السرســی موجــود نــه وي .هغــه
قانــون چــې پوليســو تــه اجــازه ورکــړي چــې ګواکــې و انګېــري الريونونــه د عامــه ګټــو خــاف دي،
مخــه يــې ونيســي ،پوليســو تــه تــر بريــده ډېــر واک ورکــول دي.
د بشــري حقونــو اروپايــي محکمــې ،يواځــې هغــو قواعــدو تــه د (قانــون) پــه ســترګه ګــوري چــې
پــه پــوره ډول صراحــت ولــري څــو لوســتونکي يــې د خپلــو اقداماتــو پــه پايلــه پــوه شــي؛ د بېلګــې
پــه ډول داســې يــو قانــون چــې وايــي« :د داســې کتابونــو چاپــول چــې د افغانســتان د ارزښــتونو پــه
خــاف وي ،منــع دي» ،پــه کافــي انــدازه روښــانه نــه ده خــو د بېلګــې پــه ډول داســې يــو قانــون
چــې وايــي« :د داســې اطالعاتــو خپــرول چــې د پوليســو تــر څېړنــې النــدې يــوې جرمــي قضيــې
تــه جــدي تــاوان ورســوي ،منــع دي ».پــه کافــي انــدازه روښــانه ده.

 -۲مشروع موخه:

يواځــې مشــروع محدوديتونــه ،د مدنــي او سياســي حقونــو د نړيــوال تــړون د ١٩مــې مــادې د
درېیــم بنــد کــې راغلــو ګټــو مالتــړي شــمېرل کېــږي او يــادې ګټــې اختصاصــي او محــدودې دي،
هغــه ګټــې چــې د نــورو ګټــې خونــدي کــوي ،د منلــو وړ نــه دي ،دغــه ګټــې پــه النــدې ډول دي:
الف :د نورو حيثيت او حقونو ته درناوى
ب :ملي امنيت او ټولنيز نظم
ج  :عامه روغتيا او ټولنيز اخالق
د دغه لېست لپاره مهم داليل په الندې ډول دي:
 -۱د بيان ازادي يو بنسټيز حق دى او يواځې ډېرې مهمې ګټې کوالى شي مخه یې ونیسي.
 -۲کلــه چــې د دې اساســي کرښــو تــر څنــګ د محدوديتونــو يــو روښــانه لېســت موجــود نــه وي،
دولتونــه کــوالى شــي چــې د بيــان ازادي د تهدیــد لپــاره هــر ډول غوښــتنې وکاروي؛ د بېلګــې پــه
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ډول دولتونــه ادعــا کــوي چــې نــه شــي کــوالى د هــوا د ککړتيــا ټــول شــاخصونه خپــاره کــړي؛
ځکــه چــې دغــه کار د خلکــو تــر منــځ د يــو ډول وېــرې رامنځتــه کېــدو المــل کېــږي .خــو لــه
خلکــو ســره داســې پالرســاالرنه چلنــد د مدنــي او سياســي حقوقــو نړيــوال تــړون د ١٩مــې مــادې
د درېیــم بنــد لــه مندرجــو ګټــو ســره نــه شــي توجيــه کېــدای.
دغــه راز دولتونــه ادعــا کــوي چــې ښــايي د يــوه هېــواد د مديريــت د ډول پــه اړه د انتقــادي
راپورونــو خپــرول ســياحتي چــارې وګواښــي او د اقتصــادي بهيــر د ځنډنــي کېــدو المــل شــي،
پــه داســې حــال کــې چــې اقتصــاد يــوه ســاتل شــوې او حفاظــت شــوې ګټــه نــه ده .يــو مدنــي
فعــال خلکــو تــه وايــي چــې پــه ټاکنــو کــې ګــډون ونــه کــړي او رايــه دې نــه ورکــوي؛ هغــه پــه
خپــل دغــه کار ســره مجــرم ګڼــل کېــږي او دا کړنــه یــې لــه قانونــه ســرغړونه شــمېرل کېــږي؛ ځکــه
چــې د ټاکنــو د تحريــم لــه املــه يــې ټولنيــزې غوښــتنې تــه ســتونزه جــوړه کــړې ده .نــو دا ډول
محدوديتونــه د ١٩مــې مــادې لــه مندرجــو مشــروع موخــو څخــه د يــوې مالتــړ هــم نــه کــوي.
دا بســنه نــه کــوي يــو دولــت يواځــې دا بيــان کــړي چــې يــو محدوديــت لــه قانونــي ګټــو څخــه
مالتــړ کــوي ،بلکــې بايــد د ګټــې او محدوديــت تــر منــځ څرګنــده اړيکــه موجــوده وي؛ د بېلګــې
پــه ډول پــه ســوېلي کوريــا کــې پــه يــوه نقاشــي کــې ښــودل شــوي وو چــې د دغــه هېــواد ســوېل د
بهرنيــو پانګــه والــو تــر تســلط النــدې دى او پــه شــمال کــې يــې ســوله او ثبــات دى ،دا چــې دغــه
کار د دښــمنانو د ګټــې المــل شــو ،نــو منــع يــې کــړه .خــو ليــدل کېــږي چــې دلتــه د ملــي امنيــت
او د بيــان د ډول تــر منــځ هېــڅ اړيکــه نشــته.
پــه يــوه بلــه قضيــه کــې هــم پــه بېــاروس کــې دولــت ادعــا وکــړه چــې اړينــه ده يــوه خپرونــه د ملــي
امنيــت د داليلــو لــه املــه ودرول شــي او څرګندولــه يــې چــې یــوه نشــریه لــه اړينــې وړتيــا چــې پــه
قانــون کــې يــې وړاندوينــه شــوې ،برخمنــه نــه ده .نــو ليــدل کېــږي چــې دلتــه د ملــي امنيــت تــر منــځ
لــه پخــوا څخــه کومــه ځانګــړې اړيکــه نــه ده جــوړه شــوې او محدوديــت نــه لیــدل کېــږي.

 -۳اطالعاتو ته د السرسي اړتيا:

د مدنــي او سياســي حقوقــو نړيــوال ميثــاق د ١٩مــې مــادې پــه درېیــم بنــد کــې د وړاندوينــه شــوو
شــرايطو درېيمــه برخــه لــه دې څخــه عبــارت ده چــې محدوديتونــه بايــد د مشــروع ګټــو د ســاتنې
لپــاره اړيــن وي .دا روښــانه ده چــې کــه چېــرې د يــوه اساســي حــق محــدودول اړيــن نــه وي ،نــو
څــه ډول توجيــه کېــږي .لــه عملــي اړخــه دا يــو ډېــر پېچلــى شــرط دى چــې ډېــرى نړيوالــې قضيــې
هــم د دغــه شــرط پــر بنســټ فيصلــه کېــږي.
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د “اړين” کلمه په الندې ځانګړو شرايطو کې شامله ده:

ډېــر اړيــن :هغــه فرعــيګواښــونه چــې ســاتل شــووګټو تــه پېښــېږي ،د بيــان ازادي د نــوي والــي لپاره
لــه ازمــون څخــه تېرېــږي ،دلتــه بايــد د دېګټــې د خونــديکولو لپــاره حتمي اړتيــا وي.
ډېــر کــم محدوديــت :دولــت بايــد د خپلــو موخــو ترالســه کولــو لپــاره داســې الرې چــارې غوره
کــړي چــې د بيــان ازادي تــه ډېــر کــم زيــان ورســېږي؛ د بېلګــې پــه ډول ،ورځپانــو تــه د جــواز
ورکــړه کــوالى شــي چــې د مالکيــت لــه تمرکــز څخــه مخنيــوى وکــړي ،خــو دا موخــه کــوالى
شــي پــه داســې ډول ترالســه شــي چــې د بيــان ازادي لپــاره ډېــر کــم ګــواښ وي.

محدوديــت بایــد ډېــر کلــي نــه وي :يواځــې نــاوړه وینــاوې کېــدای شــي د محدوديتونــو تابــع
شــي ،خــو مشــروع بيانونــه نــه شــي کېــداى پــه محدوديتونــو کــې راشــي؛ د بېلګــې پــه ډول ،هغــه
قانــون چــې د کارکوونکــو پــر نيوکــه بنديــز لګــوي ،افراطــي دى ،خــو يــو داســې قانــون مجــاز ګڼــل
کېــږي چــې د کارکوونکــو دروغ ويــل منــع کــوي.
متناســب والــى :محدوديتونــه بايــد داســې نــه وي چــې تــر ګټــې يــې زيــان ډېــر شــي ،کلــه کلــه
پــر يــوه ځانګــړې موضــوع بحــث کــول ټولنــې تــه خطــر پېښــوي .پــه داســې حــال کــې چــې مباحثــه
يــوه مهمــه موضــوع ده او پــه هــر حــال بايــد ترســره شــي .لــه دې موضــوع څخــه د بندیزونــو پــه
برخــه کــې هــم کار اخيســتل کېــږي چــې ښــايي غيــر متناســبه وي ،حتــى کــه د ځينــو محدوديتونــو
ضمانــت هــم شــوى وي؛ د بېلګــې پــه ډول ښــايي ،د پوليســو پــه چــوکاټ کــې د ځينــو ســتونزو
پــه اړه د يــوې ورځپاڼــې راپــور پــه لنــډ وخــت کــې لــه مجرمينــو ســره مرســته وکــړي او عامــه
نظــم تــه زيــان ورســېږي ،خــو د دغــه راپــور پــر خپرولــو بــه بنديــز لګــول کــوم مناســب انتخــاب
نــه وي؛ ځکــه هــر کلــه چــې داســې نيوکــې تــه اجــازه نــه وي ورکــړل شــوې ،پوليــس بــه ځــواب
ويونکــي نــه وي.
پــه برېتانيــا کــې پــه دروغ ډولــه خبــرو بانــدې  ۱،۵ميليونــه يــورو جريمــه وټــاکل شــوه؛ دغــه
کار يــوه نــا مناســبه جريمــه شــمېرل کېــږي او احتمــال لــري چــې دغــه ډول مــوارد د ښــې راپــور
ورکونــې پــر بهيــر نــاوړه پايلــې ولــري.

 -۳اطالعاتو ته د السرسي نړيوال ضمانتونه

اطالعاتــو تــه د السرســي ضمانتونــه د بيــان ازادۍ لــه نړيوالــو ضمانتونــو ســره مطابقــت لــري
چــې د اطالعاتــو د لټــون ،څېړنــې او ترالســه کولــو او هــم د اطالعاتــو ،افــکارو او نظرونــو
خپــرول پــه کــې شــامل دي .اطالعاتــو تــه د السرســي د پېژندلــو حقوقــي بنســټ د اطالعاتــو د
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لټــون ،ترالســه کېدونکــو کلماتــو (تفحــص او تحصيــل) او هــم د اطالعاتــو ،نظرونــو او افــکارو
لــه خپرولــو او لېــږد څخــه عبــارت دى .لــه نړيوالــو حقوقــو ســره ســم نــه يواځــې چــې د حــق
ويونکــى د ازادۍ حــق ،بلکــې حــق اورېدونکــى حــق هــم محفــوظ دى چــې دا خپلــه اطالعاتــو
تــه د السرســي د پېژندلــو زمينــه برابــروي.
ښــايي دا بــه ډېــر د حیرانتیــا ځــاى وي چــې لــه  ١٩٩٩زېږديــز کال مخکــې د نړيــوال قانــون
پــه چــوکاټ کــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه اړه ډېــره کمــه پېژندنــه موجــوده وه ،خــو وروســته
باصالحيتــه بنســټونو د دغــه حــق پــه اړه څېړنــې پيــل کــړې؛ پــه  ١٩٩٩زېږديــز کال کــې ملګــرو
ملتونــو ،د امريکايــي دولتونــو ســازمان ( )OASاو د اروپــا د امنيــت او همــکارۍ ســازمان
( )OSCEپــه ځانګــړي ډول د بيــان د ازادۍ پــه اړه درې ځانګــړي ميکانيزمونــه داســې بيــان
کــړي دي« :د بيــان ازادي لــه کــوم قيــد پرتــه اطالعاتــو تــه د خلکــو لــه ازاد السرســي څخــه
عبــارت ده او پــر دغــه مطلــب پوهېــدو چــې دولــت د هغــوى پــه اســتازولۍ کــوم فعاليتونــه ترســره
کــوي ،پرتــه لــه دې چــې ورک شــوي اطالعــات او د خلکــو مشــارکت د دولــت پــه چــوکاټ کــې
پــه پاشــلي ډول پاتــې کېــږي».
خــو پــه  ٢٠٠٤زېږديــز کال کــې درې ځانګــړي ميکانيزمونــه داســې بيــان شــوي« :اطالعاتــو تــه
السرســی چــې د عامــه بنســټونو پــه واک کــې دى ،يــو بنســټيز حــق شــمېرل کېــږي چــې پــه ملــي
کچــه د يــوه جامــع قانــون لــه الرې (اطالعاتــو د السرســي قانــون) د افشــا کولــو د اکثريــت حــد پــر
اصــل د تکيــې لــه مخــې نافذېــږي ،څــو دا دليــل رامنځتــه شــي چــې ټــول اطالعــات د السرســي وړ
دي ،خــو لــه ځينــو اســتثناوو پرتــه».
د دغــه حــق پــه اړه ســيمه ييــزې اعالميــې هــم شــته؛ د بېلګــې پــه ډول د بيــان ازادۍ د اصولــو پــه اړه د
 ٢٠٠٠زېږديــز کال پــه بيــن االمريکايــي اعالميــهکــې داســې راغلــي« :هــر شــخص پــه خپــل ملکيــت
کــې اطالعاتــو تــه د اســانه السرســي حــق لــري ،هغــه کــه پــه ډېټابيــس کــې دننــه وي او يــا د نــورو
خصوصــي او عامــه سيســتمونو پــه واک کــې وي ،د اړتيــا لــه مخــې کــوالى شــي چــې هغــه نــوي،
اصــاح او تعديــلکــړي .هغــو اطالعاتــو تــه السرســی چــې د دولــت پــه واککــې دي ،د هــر شــخص
اساســي حــق شــمېرلکېــږي .دولتونــه مســووليت لــري چــې د دغــه حــق تــر بشــپړ اجــرا پــورې د دغــه
حــق ضمانــت وکــړي .پــه ډيموکراتيکــو ټولنــو کــې دا پرنيســپ اجــازه ورکــوي چــېکلــه ملــي امنيت په
خطرکــې وي ،اســتثنايي محدوديتونــه مخکــې لــه مخکــې د قانــون لــه الرې پېشــبينيکــړي».؛ د بېلګــې
پــه ډول د بيــان ازادۍ د اصولــو پــه اړه د افريقايــي هېوادونــو د  ٢٠٠٢زېږديــز کال خبرپاڼــه تــر لومــړي
پرنيســپ النــدې داســې څرګنــدوي« :عامــه بنســټونه د خپــل ځــان لپــاره نــه ،بلکــې د عامــه شــتمنيو د
ســاتنې د چارواکــو پــه حيــث اطالعــات پــه واککــې لــري او هــر څــوک حــق لــري چــې دغــو اطالعاتو
تــه السرســی ولــري ،البتــه د هغــو روښــانه محدوديتونو په اســتثنا چــې قانون يــې وړاندوينهکــړې وي».
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دغــه راز د اروپايــي شــورا  2 )2002( Rشــمېره وړانديزليــک تــر درېیمــې اصولنامــې النــدې
رســمي ســندونو تــه د السرســي پــه اړه بيانــوي« :غــړي هېوادونــو بايــد د عامــه بنســټونو پــه واک
کــې رســمي مدارکــو تــه د السرســي د غوښــتنې پــه صــورت کــې د هــر شــخص د حــق ضمانــت
وکــړي ،دغــه اصــل بايــد لــه کــوم تبعيــض پرتــه د مليتــي ريښــو پــه ګــډون پــه هــره برخــه کــې د
اســتفادې وړ وګرځــي».
دا موضــوع د لومــړي ځــل لپــاره پــه  ١٩٨٥زېږديــز کال کــې پــه اروپايــي محکمــه کــې د بشــري
حقونــو پــه اړه پــه يــوه قضيــه کــې مطــرح شــوه ،پــه داســې حــال کــې چــې دروازه يــې پــه دې اړه پــه
بشــپړ ډول نــه ده تړلــې ،محکمــې پــه بنســټيز ډول د عامــه بنســټونو پــه واک کــې شــته اطالعاتــو تــه د
السرســي پېژندنــه د بيــان ازادۍ د پــراخ حــق د يــوې برخــې لپــاره مــردود وګڼلــه او ادعــا يــې وکــړه
چــې د نظرونــو او اطالعاتــو د ترالســهکولــو لپــاره بايــد دا حــق لومــړى د خصوصــي بنســټونو تــر منځ
د اطالعاتــو د تبادلــې خونديتــوب د عامــه اطالعاتــو د السرســي پــه پرتلــه تاميــن کــړي .دغــه دريــځ
اطالعاتــو تــه د السرســي لــه حــق ســره پــه اړيکــه کــې پــه څــو نــورو قضيــو کــې هــم تعقيــب شــو.
پــه  ۲۰۰۶زېږديــز کال کــې پــه يــوه بلــه قضيــه ( )Claude Reyes et al. v. Chileکــې د
بشــري حقونــو امريکايــي محکمــې پــه ښــکاره ډول اطالعاتــو تــه السرســی د بيــان ازادۍ حــق
د يــوې برخــې پــه توګــه تثبيــت کــړ او داســې يــې بيــان کــړ" :د دغــه کنوانســيون ١٣مــه مــاده د
دولــت پــه واک کــې د اطالعاتــو غوښــتنې لپــاره د ټولــو کســانو لــه حــق څخــه مالتــړ کــوي ،البتــه
اســتثناوو تــه پــه پــام ســره کــوم چــې پــه یــاد کمېســيون کــې د راغلــو محدوديتونــو پــه وســيله پــه
دغــه کنوانســيون کــې مجــاز بلــل شــوي دي .پــر دې ســربېره دا مــاده د اطالعاتــو ترالســه کولــو
پــه موخــه د يــوه شــخص د حــق او د دې ډول اطالعاتــو چمتــو کولــو لپــاره د دولــت لــه ســالم
مکلفيتــه مالتــړ کــوي .اطالعــات بايــد پرتــه لــه دې چــې شــخص مســتقيمه لېوالتيــا او شــخصي
مشــارکت ثابــت کــړي ،د هغــه پــه واک کــې ورکــړل شــي".
محکمــې پــه پــای کــې ومونــده چــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق هــم د بيــان د ازادۍ حــق
د نــور برخــو پــه څېــر محــدود کېــداى شــي ،خــو هــر ډول محدوديــت بايــد پــه قانــون کــې پــه
ښــکاره ډول درج شــي او يــو لــړ مشــروع موخــې چــې د امريکايــي کنوانســيون پــه ١٣مــه مــاده
کــې پېژنــدل شــوې او د ( ICCPRنړيوالــو مدنــي او سياســي حقوقــو د تــړون پــه ١٩مــه مــاده
کــې لــه مندرجــو موخــو ســره ورتــه وي) مرســته وکــړي.
محکمــې اطالعاتــو د السرســي پــه اړه لــه هــر ډول محدوديــت ســره النــدې مــوارد پــه اړیکــه
کــې لــه ځــان ســره وســاتل:
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"پــه پــای کــې وضــع شــوي محدوديتونــه بايــد پــه يــوه ډيموکراتيکــه ټولنــه کــې اړيــن وي او پــه
پايلــه کــې دا محدوديتونــه بايــد د خلکــو اړينــې ګټــې خونــدي کــړي .هــر کلــه چــې د دې موخــې
ترالســه کولــو لپــاره بېالبېــل انتخابونــه وي ،لــږ تــر لــږه محدوديتونــه دې د دغــه حــق پــه اړه غــوره
شــي .پــه بــل عبــارت ،دا محدوديتونــه بايــد لــه هغــې ګټــې ســره چــې توجيــه کــوي يــې ،نــږدې
والــی ولــري او هــم بايــد د دغــه مشــروع هــدف د اجــرا لپــاره مناســب وي ،څــو د دغــه حــق پــه
اغېزناکــه اجــرا کــې تــر لــږ ممکــن حــده مداخلــه وکــړي".
وروســته د بشــري حقوقــو امريکايــي محکمــې د هڅونې پر بنســټ د بشــري حقوقــو اروپايي محکمې
( )Társaság A zabadságjogokért v. Hungaryباالخــره دغــه حــق د  ٢٠٠٩زېږديــز کال د
يــوې قضيــې پــه پرېکــړهکــې پــه رســميت وپېژانــد .لــه دې وروســته د ملګــرو ملتونــو د بشــري حقونــو
کمېټــې هــم پــه رســميت وپېژانــد .پــه  ٢٠١١زېږديــز کالکــې د مدنــي او سياســي حقوقو نړيــوال تړون
( )ICCPRتــر ١٩مــې مــاده النــدې د  ٣٤مــې ګڼــې پــه عمومــي وړانديزپاڼــه کــې داســې توضيــح
ورکــړل شــوه“ :د ١٩مــې مــادې دویــم بنــد اطالعاتــو تــه د السرســي پــه اړه دى ،هغــو اطالعاتــو تــه چې
د عامــه بنســټونو پــه واک کــې دي .پــه دې ډول اطالعاتــو کــې هغــه ســوابق (ريــکارډ) چــې د عامــه
بنســټونو لــه خــوا ســاتلکېــږي ،د زېرمــهکولو ،ســرچينې او توليــد تاريخ ته لــه پاملرنې پرته شــاملېږي”.
د ځينــو هېوادونــو ســترې محکمــې وايــي ،قانــون خلکــو تــه حــق ورکــوي چــې اطالعاتــو تــه ان
د هغــو اطالعاتــو پــه ګــډون چــې د دولــت پــه واک کــې دي ،السرســی ولــري؛ د بېلګــې پــه توګــه
د چاپــان ســترې محکمــې پــه  ۱۹۶۹زېږديــز کال کــې پــه دوو لويــو قضيــو کــې حکــم وکــړ چــې
اطالعاتــو تــه د السرســي حــق د اساســي قانــون تــر ۲۱مــې مــادې النــدې چــې د بيــان د ازادۍ
ضمانــت کــوي ،خونــدي دی .دغــه راز پــه  ۱۹۸۲زېږديــز کال کــې د هندوســتان ســترې محکمــې
حکــم وکــړ چــې دولتــي اطالعاتــو تــه السرســی د بيــان د ازادۍ د بنســټیز حــق يــوه مهمــه برخــه ده.
پــه ســوېليکوريــا ()South Koreaکــې محکمــې د دوو بېلــو قضيــو پــه اړه پــه  ۱۹۸۹او ۱۹۹۱کلونو
کــې داســې حکــم وکــړ“ :د اساســي قانــون يوويشــتمه ماده چــې د بيــان د ازادۍ ضمانتکــوي ،په عين
حــالکــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق هــم تضمينــوي او پــه هغــو حالتونو کې چــې دولتــي چارواکي
د غوښــتل شــوو ســندونو لــه ورکولــو څخــه ډډهکــوي ،لــه قانــون څخه ســرغړونه بلــلکېږي”.
د فليپيــن د اساســي قانــون د درېيمــې مــادې پــه اوومــه فقــره کــې راغلــي“ :عامــه اطالعاتــو تــه
د خلکــو د السرســي حــق بایــد خونــدي وي .د رســمي ســندونو او مدارکــو ،د رســمي کارونــو
اړونــدو پاڼــو ،معامالتــي ســندونو ،پرېکــړو او دغــه راز د حکومــت د څېړنــو هغــو اطالعاتــو په اړه
چــې د پاليســۍ جوړولــو لپــاره د بنســټ پــه توګــه کارول کېــږي ،ښــاریانو تــه یــې السرســی بايــد
د قانــون د حکمونــو پــه چــوکاټ کــې برابــر شــي”.
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د ســوېلي افريقــا د اساســي قانــون د ۳۲مــې مــادې د لومــړۍ فقــرې پــه يــوه برخــه کــې داســې
راغلــي“ :هــر څــوک النــدې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق لــري:
 -۱هر ډول اطالعات چې د دولت په واک کې وي.

 -۲هــر ډول اطالعــات چــې د بــل چــا پــه واک کــې وي او د کــوم حــق د احقــاق او يــا هــم د
هغــه حــق د دفــاع پــه خاطــر ورتــه اړتيــا وي”.
د نــاروې د اساســي قانــون د ســلمې مــادې پــه يــوه برخــه کــې داســې راغلــي“ :هــر څــوک دولتــي
او د ښــارواليو اطالعاتــو تــه د السرســي ،پــه محکمــو او د منتخبــو بنســټونو پــه غونــډه کــې د
حضــور حــق لــري ...دولتــي چارواکــي مکلــف دي چــې پرانيســتي او روښــان ډيالــوګ تــه الره
هــواره کــړي”.
د بلغاريــا هېــواد د اساســي قانــون ۴۱مــې مــادې دويمــه فقــره داســې صراحــت لــري“ :اتبــاع لــه
دولتــي بنســټونو څخــه د هــرې داســې موضــوع اړونــد اطالعــات چــې د هغــو مشــروع ګټــه پــه کــې
وي ،رســمي يــا دولتــي راز نــه وي او د نــورو حقــوق نــه اغېزمنــوي ،اخيســتلی شــي”.
د برازيــل هېــواد د اساســي قانــون ۳۳مــه مــاده داســې صراحــت لــري“ :هــر څــوک کــوالی شــي
لــه دولتــي ادارو څخــه د هغــو د شــخصي عالقــې وړ يــا د ټولــو د عالقــې وړ اطالعــات ترالســه
کــړي .دغــه اطالعــات پــه قانــون کــې د يــادې شــوې مــودې پــه تــرڅ کــې د مســووليت اخيســتلو
پــه شــرط ورکــول کېــږي ،د هغــو اطالعاتــو پــه اســتثنا چــې پــټ ســاتل يــې د ټولنــې او دولــت د
امنيــت لپــاره حياتــي اهميــت لــري”.
د مــاالوي اساســي قانــون پــه ځانګــړې توګــه دولتــي اطالعاتــو تــه د السرســي حــق تضمينــوي ،د
دغــه هېــواد د اساســي قانــون پــه اووه دېرشــمه مــاده کــې راغلــي“ :هــر شــخص ټولــو هغــو اطالعاتو
تــه د السرســي حــق لــري چــې د دولــت يــا د دولــت د کــوم ارګان پــه واک کــې وي ،کــه څــه هــم
هغــه لــوړ یــا ټیــټ ارګان وي او السرســی ورتــه د شــخص د حقونــو کارونــې ښــکارندوی وي”.
د ســوېلي افريقــا د جمهوريــت د  ۱۹۹۶زېږديــز کال پــه اساســي قانــون کــې د بیــان ازادۍ د
تضميــن تــر څنــګ د اطالعاتــو د السرســي پــه اړه د يــوه ملــي قانــون د تصویبولــو غوښــتنه هــم
شــوې ده .د دغــه اساســي قانــون دوه دېرشــمه مــاده داســې صراحــت لــري:
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هر څوک الندې اطالعاتو ته د السرسي حق لري:
الف :ټول هغه اطالعات چې د دولت په واک کې وي

ب -ټــول هغــه اطالعــات چــې د یــوه بــل شــخص پــه واک کــې وي او د کــوم حــق د ســاتنې يــا
کارونــې لپــاره د هغــو افشــا کــول اړيــن ګڼــل کېــږي.

د ســويډن اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون چــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق نړيــوال بنســټ
(" )Global Right to Information Rating"GRIRد ارزونــې پــه ۴۵مــه شــمېره
کــې راغلــی ،د ښــې حکومتولــۍ د شــاخصونو بنســټ جــوړوي؛ دا ځکــه چــې ســويډن د ښــې
حکومتولــۍ پــه ډېــرو برخــو کــې پخوانــي اداري او قانونــي مقــررات لــري.
اطالعاتــو تــه د خلکــو د السرســي او پټوالــي پــه اړه د ســويډن قانــون وروســتی چــاپ خلکــو تــه د
اطالعاتــو د السرســي پــر عمومــي اصولــو پيــل شــوی دی .د دغــه قانــون لــه مخــې اطالعاتــو تــه
د خلکــو السرســی پــه دې معنــا چــې خلــک او رســنۍ دا حــق لــري چــې د دولــت او ښــاروالۍ د
فعاليتونــو پــه اړه اطالعــات ترالســه کــړي.
اطالعاتو ته د خلکو د السرسي اصول په الندې بېالبېل ډول بیانېږي:
رسمي سندونو ته السرسی :هر شخص حق لري د دولتي چارواکو سندونه ولولي.

د مامورينــو او نــورو لپــاره د بيــان ازادي :ماموريــن او نــور چــې د دولــت او ښــارواليو لپــاره
کار کــوي ،حــق لــري د بهــر کســانو تــه هــر هغــه څــه ووايــي چــې دوی پــرې پوهېــږي.
د خپرولــو حــق :ماموريــن او نــور چــې د دولــت او ښــارواليو لپــاره کار کــوي ،پــه معمــول ډول
حــق لــري رســنيو تــه اطالعــات ورکــړي او يــا يــې پــه خپلــه خپــاره کــړي.
د محکمــې د جريــان اورېدلــو حــق :عــام خلــک او رســنۍ حــق لــري د قضيــو پــه جريــان کــې
ګــډون وکــړي.
د پرېکــړه کوونکــو شــوراګانو ناســتو تــه د السرســي حــق :عــام خلــک او رســنۍ کــوالی
شــي د ســویډن د پارلمــان ،د ښــاروالۍ د شــوراګانو ،واليتــي شــورا او نــورو ورتــه ادارو پــه ناســتو
کــې ګــډون وکــړي.
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د ســويډن د قانــون د محدوديتونــو پــه برخــه کــې راغلــي چــې دولتــي ادارې حــق لــري النــدې
اطالعــات خلکــو تــه ور نــه کــړي:
•ملي امنيت يا له يو بهرني هېواد يا يوې نړيوالې ادارې سره د سويډن اړيکې
•مرکزي مالي پاليسي ،د پيسو پاليسي يا د بهرنيو اسعارو د تبادلې ملي پاليسي
•د دولتي چارواکو د ارزونې ،کنټرول يا څارنې په څېر کړنې
•د جرم د تعقيب د مخنيوي په اړه اطالعات
•دولتي اقتصادي ګټې
•د شخصي موخو لپاره د شخصي يا اقتصادي وضعيت ساتنه
•د حيواني يا نباتي بېلګو ساتنه
د ترکيــې اطالعاتــو تــه د السرســي  ۴۹۸۲شــمېره قانــون چــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق د
نړيــوال بنســټ (" )Global Right to Information Rating"GRIRد ارزونــې پــه ۷۹مــه
شــمېره کــې راغلــی ،پــه پنځمــه مــاده کــې د اطالعاتــو ورکولــو مســووليت پــه اړه څرګنــدوي:
“دولتــي ادارې بايــد داســې اداري او تخنيکــي تــګالرې غــوره کــړي چــې پــه قانــون کې د اســتثناوو
لــه پــه پــام کــې نيولــو ســره د اطالعاتــو غوښــتونکو تــه هــر ډول اطالعــات او ســندونه برابــر کــړي
او د اطالعاتــو غوښــتنې د پاڼــې کتنــه او پــر هغــې بانــدې پرېکــړه پــه چټــک ،اغېزنــاک او ســم
ډول ترســره کــړي .نــور هغــه قانونــي اصــول چــې لــه دغــو مقرراتــو ســره پــه ټکــر کــې دي ،بايــد
د دغــه قانــون د اجــرا لــه نېټــې وروســته لغــوه شــي”.
د ترکيــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون لــه  ۱۵څخــه تــر ۱۹مــې پــه مــادو کــې اطالعاتــو تــه د
پرانيســتې السرســي پــه اړه اســتثناوې راغلــې دي او تمرکــز يــې پــر هغــو برخــو دی چــې د نــورو
خلکــو حقونــه پــه کــې تــر پښــو النــدې کېــږي ،امنيــت ګواښــي او يــا پــه سياســي او اقتصــادي ډول
د ترکيــې د دولــت ګټــې لــه ګــواښ ســره مــخ کــوي.
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 -۴د غوره قانون مهم او کليدي ټکي

اطالعاتو ته د السرسي په یوه غوره قانون کې اساسي عناصر په الندې ډول دي:
 -۱د دغــه حــق مهــم ضمانتونــه :دا حــق بايــد پــه روښــانه ډول د يــوه ســاده طرزالعمــل يــا
کړنــارې خــاف ،د حــق پــه توګــه پــه قانــون کــې پــه ډاګــه شــي .د بېلګــې پــه ډول ،د هنــد
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون داســې صراحــت لــري" :د دغــه قانــون د مقرراتــو پــه پــام کــې
نيولــو ســره ټــول وګــړي کــوالى شــي اطالعاتــو تــه لــه السرســي څخــه برخمــن شــي .دا لــه
حقوقــو ســره تړلــې توضيــح ده".
دغــه راز د ســوېلي افريقــا قانــون څرګنــدوي“ :يــو غوښــتونکی لــه قانــون ســره ســم د يــوه عامــه
بنســټ پخوانيــو ســوابقو تــه السرســى لرلــی شــي”.
د اندونيزيــا د قانــون د ٤مــې مــادې پــه لومــړي بنــد کــې راغلــي“ :هــر څــوک حــق لــري عامــه
اطالعــات د دغــه قانــون لــه مقرراتــو ســره ســم ترالســه کــړي”.
 -۲اړينــه ده د قانــون موخــې پــه روښــانه او څرګنــد ډول پــه ډاګــه شــي چــې د تفســير پــر مهــال
مشــخصې وي؛ د بېلګــې پــه ډول ،د هنــد او ســوېلي افريقــا قوانيــن د موخو په اړه روښــانه توضيحات
لــري .پــه همــدې ډول د اندونيزيــا قانــون  ٢او  ٣مــواد د قانــون موخــې تنظيــم کــړې دي.
 -۳قانــون بايــد پــه الزامــي توګــه کليــدي او اساســي کلمــې تعريــف کــړي ،لکــه هغــه اطالعــات
چــې قانــون پــرې پلــی کېــږي او هغــه عامــه بنســټونه چــې دغــه قانــون پــرې پلــى کېــږي .دغــه
تعريفونــه پــه اساســي حکمونــو کــې د تعريفونــو او يــا هــم د ځانګــړو مــادو پــه بڼــه د قانــون پــه
اصلــي متــن کــې ځــاى پــر ځــاى کېــدای شــي.
 -۴اطالعاتــو تــه د السرســي د قانــون پــر بنســټ اطالعاتــو تــه د السرســي دوه عمــده الرې
موجــودې دي:
الــف -اطالعــات خپــرول :قانــون د عامــه بنســټونو کارکوونکــي مکلــف کــوي چــې اطالعــات
پرتــه د چــا لــه غوښــتنې خپــاره کــړي او دا د عامــه ګټــو لــه اطالعاتــو څخــه عبــارت دي او هــم د
دغــه ډول اطالعاتــو ځانګــړي لېســت جوړولــو تــه بايــد پــه قانــون کــې ځــاى ورکــړل شــي.
ب :د غوښــتنې پــر بنســټ اطالعــات ورکــول :قانــون بايــد د اطالعاتــو غوښــتلو لپــاره روښــانه
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کړنــاره تنظيــم کــړي؛ لکــه د تقاضــا ډول (ليکنــي ،شــفاهي یــا د برېښــناليک پــه بڼــه) ،څــه ډول
اطالعــات بايــد چمتــو شــي او عامــه بنســټونه بايــد څــه وخــت ځــواب ورکــړي ،څومــره فيــس
ورکــړل شــي او داســې نــور اړونــد مــوارد.
 -۵اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون بايــد پــه ښــکاره ډول هغــه زمينــې روښــانه کــړي چــې پــر
بنســټ يــې د هغــو اطالعاتــو ترالســه کــول چــې د اســتثناوو تــر نــوم النــدې ردېــږي ،پــه ډاګــه
کــړي .دا زمينــې د زيــان رســونې مفکــورې پــر بنســټ چمتــو کېــږي؛ پــه دې معنــا يواځــې پــه
هغــو مــواردو کــې چــې د اطالعاتــو خپــرول عامــه ګټــو تــه زيــان رســوي ،بایــد اطالعــات خپــاره
نــه شــي ،خــو کــه د عامــه ګټــو د ســاتنې لپــاره وي او خپــرول یــې ان د زيــان المــل هــم کېــږي،
بایــد خپــاره شــي.
 -۶قانــون بايــد پــه هغــه حالــت کــې چــې د اطالعاتــو غوښــتنه ردېــږي ،د اســتيناف غوښــتنې
سيســتم ولــري .پــه ګڼــو مــواردو کــې دغــه سيســتم لــه يــوه اداري بنســټ څخــه رامنځتــه شــوى؛
لکــه اطالعاتــو تــه السرســي د څارنــې کمېســيون چــې د اطالعاتــو پــه چمتــو کولــو کــې د رد
شــوو مــواردو د اســتيناف غوښــتنې او يــا لــه قانــون څخــه د نــورو ســرغړونو (چــې اطالعــات پــر
خپــل وخــت چمتــو نــه کــړي يــا د غوښــتنې پــه بــدل کــې لــوړه بيــه اېښــودل شــوې وي) لپــاره دى.
 -۷دغــه قانــون بايــد د هغــو کارکوونکــو لپــاره خونديتــوب رامنځتــه کــړي چــې اطالعــات د خپــل
ښــه نيــت لــه مخــې وړانــدې کــوي ،دغــه راز د هغــو کســانو لپــاره چــې اطالعاتــو تــه د السرســي
مخــه نيســي ،محدويتونــه ولــري .زیاتــره دا ډول مــواد د قانــون پــه پــاى کــې مونــدل کېــږي.
 -۸قانــون بايــد پــر عامــه بنســټونو يــو لــړ مکلفيتونــه وضــع کــړي ،څــو يــو لــړ مثبتــو الرو چــارو
لکــه د يــوه کال پــه تــرڅ کــې د طبيعــي جريــان پــه اړه د فعاليتونــو راپــور ،د کارکوونکــو ښــوونه او
روزنــه ،د عامــه پوهــاوي پروســې پــه لوړولــو کــې مشــارکت او نــور د قانــون د ســم تطبيــق لپــاره
تــر الس النــدې ونيســي.
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مهم ټکي:
 -١د بيــان د ازادۍ حــق د دولــت پــر غــاړه مثبــت او منفــي مکلفيتونــه اچــوي ،نــه يواځــې چــې
د اطالعاتــو خپرولــو حــق (بيانولــو) ،بلکــې د اطالعاتــو او افــکارو د اخيســتلو او ترالســه کولــو
حــق هــم پــه کــې شــامل دي.

 -٢د بيــان ازادۍ حــق يــو مطلــق حــق نــه دى ،کېــدای شــي د محدوديتونــو تابــع شــي .هــر ډول
هغــه محدوديــت چــې پــر دغــه حــق عملــي کېــږي ،بايــد لــه جــدي ازموينــې څخــه چــې درې
برخــې لــري ،پــه برياليتــوب ســره تېــر شــي؛ يعنــې د نظــر وړ محدوديتونــه پــه قانــون کــې صراحــت
لــري ،دا د دې لپــاره چــې پــه نړيوالــو حقونــو کــې تســجيل شــوې مشــروع موخــه ترالســه شــي او
د يــادې مشــروع موخــې د ســاتنې لپــاره اړيــن وي.
 -٣اطالعاتــو تــه د السرســي حــق پــه دې وروســتيو کــې د بيــان ازادۍ حــق او پــه ځانګــړي ډول
د اطالعاتــو او افــکارو د اخيســتلو او حاصلولــو حــق د بنســټيزو انســاني حقونــو لــه ډلــې د يــوه
حــق پــه توګــه پــه رســميت پېژنــدل شــوى دى.
 -٤يــاد شــوى حــق څــو مهمــې ځانګړنــې لــري؛ د بېلګــې پــه توګــه ،اطالعاتــو تــه پــه السرســي
کــې يــو اصــل رامنځتــه کــوي؛ پــه دې معنــا چــې اطالعاتــو تــه السرســى بايــد هــم پــه خپلــه د
اطالعاتــو خپرولــو او هــم د غوښــتنې پــر بنســټ د اطالعاتــو ورکولــو لــه الرې مخــې تــه والړ
شــي .د دغــه حــق اســتثناوې بايــد روښــانه او کــره وي ،د اطالعاتــو غوښــتنې د رد پــه مقابــل کــې
بایــد د اســتيناف غوښــتنې حــق وي او باالخــره دا چــې دولتــي ادارې بايــد د دغــه قانــون پلــي
کېــدو لپــاره پــر يــو لــړ پراختيايــي (توســعوي) اقدماتــو کار وکــړي.
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څوارلسم څپرکی

د افغانستان اطالعاتو ته د السرسي قانون
د افغانستان اطالعاتو ته د السرسي قانون پېژندنه

د افغانســتان اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د  ۱۳۹۳لمريــز کال د تلــې پــه میاشــت کــې د ملــي
شــورا د دواړو جرګــو د ګــډ پــاوي د ۱۳۷مــې ګڼــې پرېکــړې پــر بنســټ پــه شــپږو څپرکــو او ۳۲
مــادو کــې تصویــب او د  ۱۳۹۳لمريــز کال د مرغومــي پــه میاشــت کــې د ولسمشــر محمداشــرف
غنــي لــه لــوري الســلیک او توشــېح شــو.

پاتــې دې نــه وي چــې یــاد قانــون د افغانســتان د اساســي قانــون د ۵۰مــې مــادې پــه درېیمــه فقــره
کــې د درج شــوي حکــم او د ۶۴مــې مــادې د ۱۶مــې فقــرې د حکــم لــه مخــې وضــع شــوی
دی .د دغــه قانــون د محتــوا د ارزونــې پــر بنســټ ،اطالعاتــو تــه د السرســي حــق نړيــوال بنســټ
( )”Global Right to Information Rating”GRIRافغانســتان پــه اويايــم مقــام کــې
راوســتلی چــې لــه ســویس ســره د پرتلــې وړ او لــه پرتــګال ،اســپانيې ،ترکيــې ،پاکســتان ،يونــان،
ډنمــارک ،بلجيــم ،فرانســې ،جرمنــي ،چيــن او اوتريــش څخــه غــوره دی.

موخې:

لــه دولتــي ادارو څخــه اطالعاتــو تــه د هېــواد د اتباعــو د السرســي خونــدي کــول او د هېــواد د
اساســي قانــون د درېیمــې مــادې لــه پــه پــام کــې نیولــو ســره د مدنــي او سیاســي حقونــو د نړیــوال
میثــاق د نولســمې مــادې رعایتــول د افغانســتان اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون مهمــې موخې دي.
دغــه راز حکومتونــه او دولتونــه د ولســونو د رایــو پــه وســیله رامنځتــه کېــږي او د مالیــې پــه ورکــړه
پایښــت او پیاوړتیــا مومــي ،نــو لــه دې کبلــه دا د خلکــو حــق دی چــې لــه خپلــو دولتــي ادارو
څخــه د هغــو د کړنــو ،فعالیتونــو او اجرااتــو پــه اړه اطالعــات او حســاب وغــواړي ،تــر څــو دغــه
اصــل لــه یــوه اړخــه د ولســونو پــه پوهــاوي کــې مرســته او بــل پلــو تــه د فســاد مخنیــوی وکــړي
او روڼتیــا را منځتــه شــي.
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اطالعاتو ته د السرسي د څار کمېسيون فعاليتونه:

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د څلــورم څپرکــي ۱۶مــه مــاده حکــم کــوي چــې پــه دغــه قانــون
کــې د درج شــوو موخــو د پلــي کېــدو پــه منظــور اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار کمېســیون د
هېــواد د دولتــي ادارو ،د افغانســتان د بشــري حقونــو د خپلــواک کمېســیون او د مدنــي او حقوقــي
خپلواکــو ټولنــو لــه  ۱۳غــړو څخــه پــه مرکــز او والیتونــو کــې جوړېــږي .لــه همــدې املــه د ۱۳۹۴
لمريــز کال د چنــګاښ پــه لومــړۍ نېټــه کمېســیون رامنځتــه شــو او رســم ًا یــې پــر خپلــو چــارو
پیــل وکــړ او د کمېســیون د داخلــي ټاکنــو پــه تــرڅ کــې د کمېســیون ريیــس ،مرســتیال او منشــي
وټــاکل شــول .پــه  ۱۳۹۴لمریــز کال کــې یــې ټولــې غونــډې فــوق العــاده ترســره کــړې دي او د
کمېســیون د خپلــو رســمي چــارو او فعالیتونــو د ښــه او منظــم پــر مــخ بیولــو لپــاره د کمېســیون
داخلــې کړنــارې ،تــګالرې ،الرښــودونه او مقــررې ترتیــب او تنظیــم شــوې دي.
د قانــون لــه حکــم ســره ســم پــه ټولــو دولتــي ادارو کــې د اطــاع رســونې دفترونــه او مســوول
کارکوونکــي رســم ًا کمېســیون تــه ور پېژنــدل شــوي او د اطــاع غوښــتنې فــورم چــې د مالیــې
وزارت لــه خــوا چــاپ شــوی ،ټولــو دولتــي ادارو تــه اســتول شــوى دى .کمېســیون خپلــې رســمي
چــارې پــه کابــل کــې د جمهوریــت روغتــون تــر شــا ،د ملــي ګالــري پــه انګــړ کــې پــه دوه پوړیــزه
ودانــۍ کــې ترســره کــوي.
کمېســیون د شــکایتونو د څېړنــې او حــل لپــاره څلــور بېالبېلــې کاري کمېټــې جــوړې کــړې چــې
پــه النــدې ډول دي:
•د سیاسي او اقتصادي چارو کمېټه
•د سوداګریزو او مالي چارو کمېټه
•د ټولنیزو او فرهنګي چارو کمېټه

•د عدلي ،قضایي او تحصیلي چارو کمېټه

اطالعاتو ته د السرسي حق په اړه د افغانستان حقوقي چوکاټ

د افغانســتان پــه حقوقــي چــوکاټ کــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې درې بنســټيز
قوانيــن شــته چــې عبــارت دي لــه:

الف :د  ۱۳۸۲لمريز کال اساسي قانون

ب :د  ۱۳۸۸لمريز کال د ټولیزو رسنيو قانون
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ج :د  ۱۳۹۳لمريز کال اطالعاتو ته د السرسي قانون

د اساســي قانــون ٥٠مــه مــاده پــه دې برخــه کــې د اطالعاتــو لــه السرســي څخــه مالتــړ کــوي« :د
افغانســتان اتبــاع حــق لــري د قانــون د حکمونــو پــه حــدودو کــې لــه دولتــي ادارو څخــه اطالعــات
ترالســه کــړي .دغــه حــق د نــورو حقوقــو او عامــه امنيــت تــه لــه زيــان رســولو پرته حــدود نــه لري».

د اساســي قانــون ٥٩مــه مــاده پــر حقوقــو يــو لــړ اضافــي حــدود هــم پــه النــدې ډول وضــع کــوي:
“هېڅــوک نــه شــي کــوالی پــه دغــه اساســي قانــون کــې لــه راغلــو ازاديــو او حقوقــو څخــه پــه
نــاوړه اســتفادې د هېــواد د خپلواکــۍ ،ځمکنــۍ بشــپړتيا ،ملــي واکمنــۍ او ملــي یووالــي پــر ضــد
عمــل ترســره کــړي”.
کــه څــه هــم اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې د ضمانــت لپــاره د قانــون شــتون مهــم دى،
خــو د اساســي قانــون ضمانتونــه ډېــر مهــم دي؛ ځکــه دغــه حــق تــه ترجيــح ورکــوي او څرګنــدوي
چــې اطالعاتــو تــه السرســی بشــري حــق دى او تــش داســې حــق نــه دى چــې يواځــې پــه قانــون
کــې يــې يادونــه شــوې وي.
د نــړۍ پــه بېالبېلــو هېوادونــو کــې شــاوخوا  ٦٠اساســي قوانيــن اطالعاتــو ته د السرســي ضمانت
کــوي او پــه ځينــو هېوادونــو کــې محکمــو نظــر ورکــړى چــې دغــه حــق پــه ضمنــي ډول د بيــان
د ازادۍ حــق پــه ضمانــت کــې شــامل دى .د عربــي هېوادونــو لــه ډلــې اطالعاتــو تــه د السرســي
لپــاره د اساســي قانــون ضمانتونــه يواځــې د تونــس ،مصــر او مراکــش پــه قوانينــو کــې مونــدل
کېــږي .د ســوېلي اســيا پــه حــوزه کــې دا ډول ضمانتونــه د افغانســتان او نيپــال پــه اساســي قوانينــو
کــې راغلــي دي.
پــه ګڼــو هېوادونــو کــې د مدنــي ټولنــې ډلــې د اساســي قانــون لــه مــوادو څخــه پــه مخامــخ ګټــه
اخيســتلو ســره حتــى د قانــون پــه نــه شــتون کــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق ترالســه کــړى دى؛
د بېلګــې پــه ډول پــه فليپيــن هېــواد کــې محکمــو يــو شــمېر قوانيــن د قضایــاوو لــه الرې پــه دې
اړه چــې عامــه بنســټونه غوښــتنو تــه څرنګــه ځــواب ووايــي ،چمتــو کــړي دي.
د دغو کړنالرو بنسټيزې ستونزې په الندې ډول دي:

کړنــارې :کړنــارې ډېــر جزئيــات لــري او الزام ـ ًا بايــد د اطالعاتــو د غوښــتنې ټــول پړاوونــه
او د پروســې روښــانه تشــریح ولــري او لــه کــره والــي څخــه يــې ډاډ ورکــړي .د يــوې څرګنــدې
کړنــارې د نشــتوالي پــه صــورت کــې عامــه بنســټونه کــوالى شــي پــه اســانۍ ســره د اطالعاتــو د
السرســي مخــه ونيســي.
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اســتثناوې :د اســتثناوو پــه اړه د ټوليــزو رســنيو قانــون او پــه اساســي قانــون کــې درج شــوي
اصــول ډېــر ګونــګ او پېچلــي دي ،يواځــې د ګټــو بېالبېــل ډولونــه چــې پــر بنســټ يــې اطالعاتــو
تــه د السرســي موضــوع رد توجيــه شــي ،اشــاره کــوي.
د دې بــر عکــس اطالعاتــو تــه د السرســي حــق پــه غــوره قوانينــو کــې اســتثناوې ډېــرې روښــانه
دي؛ د بېلګــې پــه ډول يــو شــخص هغــه مهــال د اطالعاتــو لــه ورکــړې ډډه کــوالى شــي چــې افشــا
کېــدل يــې ملــي امنيــت تــه د ګــواښ المــل شــي ،څرنګــه چــې ملــي ګټــو تــه دغــه ګــواښ چــې يــادو
اطالعاتــو تــه د السرســي پــه صــورت کــې رامنځتــه کېــږي ،مهــم وي.

اســتيناف :لــه اساســي قانــون او يــا د ټوليــزو رســنيو لــه قانــون ســره ســم د اســتيناف غوښــتنې
لپــاره يوازېنــۍ الر محکمــه ده چــې د افغانســتان ډېــرى وګــړي ورتــه السرســى نــه لــري .پــر دې
ننګونــو ســربېره هــم ګــڼ کارونــه کېــدای شــي چــې لــږ تــر لــږه لــه نظــري اړخــه د اساســي قانــون
او نــورو قوانينــو لــه ضمانتونــو پــه اســتفادې ترســره شــي .د ملــي شــورا د هڅولــو لپــاره لــه
نــورو مــوازي ارګانونــو ســره يــوه ګټــوره ســتراتيژي کېــدای شــي جــوړه شــي ،څــو اطالعاتــو تــه د
السرســي قانــون تصويــب کــړي.
د  ۱۳۸۸لمريــز کال د ټولیــزو رســنيو قانــون چــې پــه دې اړه قســمي حکمونــه لــري ،پــه النــدې
ډول څرګندېــږي:
۵مــه مــاده“ :هــر شــخص حــق لــري اطالعــات وغــواړي او ترالســه يــې کــړي .دولــت د هېــواد
د اتباعــو لــه غوښــتنې ســره ســم هغــه اطالعــات چــې غوښــتل کېــږي ،د هغــوی پــه واک کــې
ورکــوي خــو دا چــې غوښــتل شــوي اطالعــات محــرم وي او افشــاء کــول يــې د هېــواد امنيــت،
ملــي ګټــې او ځمکنــۍ بشــپړتيا پــه خطــر کــې اچــوي او يــا د نــورو حقوقــو تــه زيــان رســوي”.
۵۲مــه مــاده“ :د چــاپ حــق (کاپــي رايــټ) ،د صنفــي اتحاديــو جــوړول ،د رســنيو د ســرغړونو
جزايــي حکمونــه ،اعالنونــه او د اطالعاتــو غوښــتل لــه جــا قوانينــو ســره ســم تنظيمېــږي خــو دا
هســې يــو نســبي اصــل دى چــې ټولــې هغــه کړنــارې چــې پــر مــټ يــې اطالعــات ترالســه کېــږي،
پــه کــې رانغښــتل شــوې دي .دغــه قانــون حتــى د اطالعاتــو د الس تــه راوړلــو حــق پــه اړه د يــوه
مناســب قانــون د تصويــب د غوښــتنې لپــاره لــه اساســي قانــون څخــه هــم روښــانه ګڼــل کېــږي”.
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د افغانستان اطالعاتو ته د السرسي قانون کمزوري او قوي ټکي

د افغانســتان اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه  ۱۳۹۳لمريــز کال کــې تصويــب او نافــذ شــوی
دی ،د دغــه قانــون نومــرې پــه النــدې ډول دي:
ګڼه

برخه

لوړې نومرې

د افغانستان قانون
نومرې

سلنه

۱

د اطالعاتو د السرسي حق

۶

۵

%۸۳

۲

پراخوالی او د پوښښ ساحه

۳۰

۲۷

%۹۰

۳

د اطالعاتو د غوښتنې کړنالرې

۳۰

۷

%۲۳

۴

استثناوې او د تقاضا رد

۳۰

۱۱

%۳۷

۵

استيناف غوښتنه

۳۰

۱۶

%۵۳

۶

د ساتنې او تاديبي الرې چارې

۸

۱

%۱۳

۷

د لوړوالي (ارتقايي) الرې چارې ۱۶

۱۰

%۶۳

۷۷

%۵۲

ټولې نومرې

۱۵۰

د اطالعاتو د السرسي حق

قوي ټکی :د اساسي قانون ضمانت او اطالعاتو ته د السرسي په اړه د حقوقي لېوالتیا شتون.

کمــزوری ټکــی :يواځــې د دغــه حــق محــدودې ګټــې رانغــاړي او د دغــه قانــون د تفســير لپــاره يــې د
څارنــې پــر بنســټونو کــوم ځانګــړى مکلفيــت هــم نــه دى تحميــلکــړى ،څــو يــادېګټې ترالســه شــي.
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پراخوالی او د پوښښ ساحه

دا د دغه قانون د کړنو لپاره تر ټولو قوي ساحه ده.
قوي ټکي:
•د پلي کېدو د ساحې له نظره ډېر پراخ دي.
•اطالعات او سندونه دواړه تر پوښښ الندې نيسي.
•ټولې برخې او د دولت څانګې تر پوښښ الندې نيسي.
•حقوقي او دولتي بنسټونه په کې شامل دي.
کمزوري ټکي:
•د افغانســتان پــر اتباعــو او حقوقــي بنســټونو (کورنــي حقيقــي او حکمــي شــخصيتونه)
پــورې محــدود دی؛ بهرنــي وګــړي نــه شــي کــوالی د اطالعاتــو غوښــتنه وکــړي.
•هغــه خصوصــي بنســټونه چــې دولــت يــې تمويلــوي او يــا د هغــو عامــه فعاليتونــه چــې
ترســره کــوي يــې ،تــر پوښــښ النــدې نــه نيســي.

د ترکيــې اطالعاتــو تــه د السرســي د ( )۴۹۸۲ګڼــې قانــون څلورمــه مــاده ،پــه ترکيــه کــې مېشــتو
بهرنيانــو تــه د اطالعاتــو ورکولــو پــه اړه النــدې ځانګــړي مقــررات لــري:
"هــر شــخص د اطالعاتــو ترالســه کولــو حــق لــري ،هغــه بهرنيــان چــې پــه ترکيــه کــې مېشــت دي
يــا هغــه بهرنــۍ ادارې چــې پــه ترکيــه کــې فعاليــت کــوي ،د متقابــل عمــل د اصولــو پــر بنســټ
پــه دغــه شــرط پــه یــاد قانــون کــې لــه خپلــو حقونــو ګټــه اخيســتالی شــي ،هغــه اطالعــات چــې
هغــوی يــې وغــواړي ،خپلــه پــه هغــوی پــورې اړه ولــري يــا يــې د فعاليــت لــه ســاحې ســره اړونــد
وي .د نړيوالــو کنوانســيونونو لــه مخــې د ترکيــې حقــوق او مســووليتونه پــر خپــل ځــای دي".
ځينــې نــا دولتــي ادارې د خصوصــي شــرکتونو پــه ګــډون پــه عامــه ګټــو پــورې اړونــد اطالعــات
لــري او د خلکــو السرســی دغــه ډول اطالعاتــو تــه اړیــن بلــل کېــږي؛ د بېلګــې پــه توګــه کــوکا
کــوال شــرکت د فاضلــه مــوادو د مدیریــت لپــاره چــې کــوم سیســتم لــري ،خلــک حــق لــري چــې
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پــر هغــه پــوه شــي .دغــه راز د نــا دولتــي ادارو هغــو اطالعــات تــه السرســی د خلکــو حــق بلــل
کېــږي چــې دغــه ادارې د دولــت پــر پیســو یــوه پــروژه پــر مــخ بیایــي او یــا د دولــت پــر پیســو
خدمتونــه وړانــدې کــوي.
د يادونــې وړ ده ،د اساســي قانــون پــه ۵۰مــه مــاده کــې یواځــې د افغانســتان اتباعــو تــه حــق ورکړل
شــوی چــې لــه دولتــي ادارو څخــه اطالعــات ترالســه کــړي ،خــو اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون
۲۸مــې مــادې نــا دولتــي ادارې هــم د غوښــتل شــوو اطالعاتــو پــه وړانــدې کولــو کــې مکلفــې
کــړې دي .بایــد وویــل شــي چــې نــا دولتــي ادارې هغــه ســازمانونه او بنســټونه دي چــې د هېــواد د
نافــذو قوانينــو پــر بنســټ د دولتــي ادارو لــه چــوکاټ څخــه بهــر رامنځتــه او پــه بېالبېلــو وزارتونــو
او ادارو کــې ثبــت او راجســتر شــوي وي او د فعاليــت جــواز يــې ترالســه کــړی وي؛ د بېلګــې
پــه ډول رســنۍ د اطالعاتــو او فرهنــګ پــه وزارت کــې ،مدنــي ټولنــې ،ســازمانونه او ګوندونــه د
عدليــې پــه وزارت کــې ،انجيوګانــې ( )NGOاو مرســتندويې موسســې د اقتصــاد پــه وزارت
کــې او ســوداګريز شــرکتونه د ســوداګرۍ پــه وزارت کــې ثبــت او راجســتر کېــږي.
نــا دولتــي ادارې اړونــدو وزارتونــو او ادارو تــه خپــل مالــي راپورونــه ورکــوي او د وزارتونــو
نافــذ قوانيــن پــرې تطبيقېــږي .دغــه راز دوی خپــل کلنــي مالــي راپورونــه د ماليــې وزارت تــه
هــم ورکــوي چــې لــه مخــې يــې ډول ډول ماليــه هــم تــرې اخیســتل کېــږي .لــه همــدې لــه املــه
پــه حکومــت کــې ډېــری چارواکــي پــر دې انــد دي چــې نــا دولتــي ادارې هــم د غوښــتل شــوو
اطالعاتــو پــه وړانــدې کولــو مکلفــې دي.

د اطالعاتو غوښتنې کړنالره

دا د قانــون تــر ټولــو کمــزورې برخــه ده او پــه ټولــه کــې د دې لپــاره ډېــر کــم جزئيــات لــري او
تــر دې کچــې محــدود دي چــې ډېــر مســايل يــې لــه قيــد څخــه بهــر او ګونــګ پاتــې شــوي دي.
مثبــت اړخ يــې دا دى ،دا برخــه کېــدای شــي د اليحــو ،کړنــارو او الرښــودونو لــه الرې تنظيــم
او غښــتلې شــي.
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قوي ټکي:
•د همکارۍ لپاره مکلفيتونه
•د اطالعاتو غوښتونکو ته د ځواب ويلو لپاره روښانه زماني معيار
•د غوښــتل شــوو اطالعاتــو د لګښــتونو انــدازه د اړونــدو ادارو لــه خــوا ترتیــب او اطالعاتــو
تــه د السرســي د څــار کمېســيون لــه خــوا تصويــب او تنظيمېــږي.
کمزوري ټکي:
•د اطالعاتــو لــه غوښــتونکو څخــه د هغــوى د غوښــتنو د الملونــو د وړانــدې کولــو پــه برخــه
کــې هېــڅ خنــډ نشــته (د اطــاع رســونې د مرجــع مســوول کېــدای شــي د اطالعاتــو غوښــتنې
المــل وپوښــتي؛ ځکــه د المــل د نــه پوښــتنې لپــاره پــه قانــون کــې ذکــر نــه دی شــوی).
•د هغــو وســیلو چــې لــه الرې یــې غوښــتنه اســتول کېــږي (د ليــک یــا برېښــناليک) يادونــه
نــه ده شــوې.
•د اطالعاتــو غوښــتونکي بايــد الزامــ ًا د خپلــو غوښــتنو وړانــدې کولــو لپــاره د اطالعاتــو
غوښــتنې لــه فــورم څخــه ګټــه واخلــي.
•د مرســتې لپــاره ډېــر کــم مکلفيتونــه پــه پــام کــې نيــول شــوي او د هغــو لپــاره چــې لوســتي نــه
دي او يــا معيــوب دي ،د مرســتې هېــڅ کــوم ځانګــړى شــرط پــه پــام کــې نــه دى نيــول شــوى.
•غوښــتونکو تــه د ورکــړل شــوو اطالعاتــو د رســيد پــه اړه د هغــوى د غوښــتنې پــه بــدل کــې
هېــڅ مکلفيــت نــه دی ذکــر شــوی.
•پــه هغــه صــورت کــې چــې اداره غوښــتل شــوي اطالعــات پــه واک کــې ونــه لــري ،مکلفــه
شــوې نــه ده چــې تقاضــا اړونــدې ادارې تــه راجــع کــړي.
•د السرســي د ډولونــو يــو لېســت وړانــدې شــوى ،خــو دا نــه ده څرګنــده شــوې چې عامه بنســټونه
بايــد د غوښــتونکو لــه ترجيجاتــو او لومړيتوبونــو ســره پــه دې برخهکې توافــق وکړي.
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•ادارې نــه دې مکلفــې شــوې چــې غوښــتنو تــه پــه ډېــر کــم ممکــن وخــت کــې ځــواب
ورکــړي ،پــه ځينــو مــواردو کــې کېــدای شــي چــې اطالعــات پــه قانــون کــې لــه پيشــبيني شــوو
 ١۳کاري ورځــو څخــه پــه کمــه مــوده کــې د غوښــتونکي پــه واک کــې ورکــړي .دغــه راز
ادارې نــه دي مکلفــې شــوې چــې يــوه غوښــتونکي تــه د اطالعاتــو د وړانــدې کولــو د مــودې
غځولــو داليــل وړانــدې کــړي.

•د اطالعاتــو غوښــتونکي بايــد د تقاضــا د فــورم پــه بــدل کــې پيســې ورکــړي ،خــو دا روښــانه
نــه ده چــې نــور پــرې کــوم لګښــتونه اچــول کېــږي ،پــه داســې حــال کــې چــې د لګښــت
اليحــه ،د بېلګــې پــه توګــه د بېوزلــو او غريبــو اطالعاتــو غوښــتونکو لپــاره نشــته.

استثناوې
قوي ټکي:

•اســتثناوې پــه عمومــي ډول څرګنــدې او د ګــواښ پــر وړانــدې ازمايــل شــوې دي ،خــو پــه
داســې حــال کــې دوه اســتثناوې ډېــرې عامــې دي چــې يــوه يــې د ګــواښ ازمايښــت نــه لــري.
کمزوري ټکي:
•اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون او نــورو قوانينــو تــر منــځ هېــڅ وضاحــت نشــته ،لکــه داســې
چــې کــه چېــرې د نــورو قوانينــو حکمونــه لــه لومړنــي يــاد شــوي قانــون ســره مغايــرت ولــري،
د کــوم قانــون حکمونــه غــوره والــی لري.
•ځينــې اســتثناوې ډېــرې پراخــې دي ،داســې اســتثناوې هــم پــه کــې شــته چــې عــزت ،وقــار او
د ملــي ګټــو مالتــړ کــوي ،پــه داســې حــال کــې چــې لــه ســوداګريزو ګټــو ســره د مرســتې پــه
برخــه کــې اســتثناء لــه خطــره خالــي نــه او زيــان منونکــې ده.
•پــه بنســټيز ډول پــه دغــه قانــون کــې د عامــه ګټــو هېــڅ لوړوالــى نــه دى راغلــى ،پــه داســې
حــال کــې دا ډېــره مهمــه ده څــو ډاډ ترالســه شــي چــې اطالعــات کېــداى شــي د عامــه ګټــو د
خونــدي کولــو لپــاره خپــاره شــي.
•پــه دغــه قانــون کــې لــه درېيــم اړخ ســره د ســا مشــورې لپــاره د هېــڅ کومــې کړنــارې او يــا
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شــرط وړاندوينــه نــه ده شــوې؛ دا د دې لپــاره يــوه مهمــه وســيله ده ،څــو د اطالعاتــو خپرولــو
لپــاره د درېيــم (ثالــث) اړخ توافــق يــا هوکــړه ترالســه شــي او اطالعاتــو تــه د السرســي پــه
برخــه کــې د عامــه بنســټ د ارامــۍ المــل شــي ،يــا دا چــې د اطالعاتــو د افشــا پــه برخــه کــې
د درېيــم اړخــه د نيوکــې د څرنګوالــي پــه اړه غــوره درک پيــدا شــي.
•هېــڅ داســې شــرايط چــې ســاتل شــوو ګټــو تــه د غوښــتنې پــر مهــال د ګــواښ ارزونــې لپــاره
وکارول شــي ،نــه دي ذکــر شــوي ،دا خپلــه د هغــې تقســيم بنــدۍ لپــاره (چــې د يــوه ســند
د ترتيــب پــر مهــال د يــوه ګــواښ ارزونــه وښــيي) چــې السرســي تــه د انــکار پــه برخــه کــې
تــرې کار اخيســتل کېــږي ،الره پرانيــزي .نــو پــه دې برخــه کــې هېــڅ ډول زمانــي محدوديــت
نشــته؛ د بېلګــې پــه توګــه د اســتثناوو پــه اړه  ٢٠کالــه.
•پــه دې اړه چــې د يــوه ســند يواځــې يــوه برخــه د يــوې اســتثنا پــر مــټ تــر پوښــښ النــدې
راشــي او پاتــې برخــه يــې افشــا شــي ،پــه دې اړه د قانــون هېــڅ کــوم بنــد نشــته.
•اړينــه ده چــې د تقاضــا يــا غوښــتنو د رد پــر مهــال غوښــتونکو تــه توضيحــات ورکــړل شــي او
يــا ورتــه د اســتيناف غوښــتنې پــه برخــه کــې د هغــوى د حقونــو پــه اړه پوهــاوى ورکــړل شــي.

استیناف غوښتنه:

دا يــوه بلــه کټګــوري ده چــې د يــاد شــوي قانــون د کمزورتیــا څرګندونــه کــوي .لومــړى د دې لپــاره
چــې کمېســيون پــه کافــي ډول خپلواکــي نــه لــري او بلــه دا چــې واکونــه يــې د قانــون پــه متــن کــې
پــه ســم ډول نــه دي تنظيــم شــوي.

قوي ټکي:
•دوه ډولــه اســتيناف غوښــتنه شــته ،يــوه خپلــه لــه ادارې څخــه او بلــه هــم لــه څارونکــي
بنســټ څخــه.
• څارونکی بنسټ څو تنه خپلواک غړي لري ،سره له دې چې په ټولهکې خپلواکي نه لري.
•د څارونکي بنسټ پرېکړې او تصمیمونه نهايي دي.
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کمزوري ټکي:
•د کمېســيون لــه  ۱۳غــړو څخــه  ٤یــې د وزيرانــو او يــا هــم نــورو رســمي بنســټونو لــه خــوا
ټــاکل کېــږي .د دغــه کمېســيون بوديجــه هــم د اطالعاتــو او فرهنــګ وزارت لــه خــوا ورکــول
کېــږي او يواځــې سياســي غــړي (پــه داســې حــال کــې چــې هغــوى بايــد د سياســي ګوندونــو
غــړي نــه وي) د اړیکــو پــه اړه محــدود خنډونــه شــته.

•د دغــه بنســټ واکونــه څــه د څېړنــو او پلټنــې د ترســره کولــو لــه اړخــه او څــه هــم غوښــتونکو
تــه د اصالحــي حکمونــو د چمتــو کولــو لــه اړخــه روښــانه نــه دي.
•د اســتيناف غوښــتنې لپــاره دليــل يواځــې د اطالعاتــو ترالســه کولــو د تقاضــا رد ښــودل
شــوى دى.
•د اســتيناف غوښــتنې د پړاوونــو وهلــو پــه برخــه کــې هېــڅ کومــه روښــانه کړنــاره او د ادعــا
د ثبــوت پــه برخــه کــې هېــڅ کــوم مســووليت د دولــت پــر غــاړه اچــول شــوی نــه دى.
•کمېســيون د دغــه قانــون پلــي کولــو پــه برخــه کــې د ســتونزو د حــل پــه موخــه څــو عامــه
بنســټونه اړ کــړي چــې پــه دې برخــه کــې فنــي او تخنيکــي الرې چــارې تــر ســره کــړي،
هېــڅ واک نــه لــري (د خپلــو کارکوونکــو روزل او يــا هــم د هغــوى د فعاليتونــو اړونــدو
ريکارډونــو ښــه والــى).

د ساتنې او تاديبي الرې چارې

دا برخــه اطالعاتــو تــه د السرســي حــق د ميــزان پــه اړه ده چــې د افغانســتان قانــون لــه تخنيکــي
اړخــه ډېــر کــم پرمختــګ کــړى او لــه اتــو ممکنــه نومــرو څخــه يــې يواځــې یــوه نومــره اخيســتې ده.

قوي ټکي:
•دا پــه مناســب ډول ســره د السرســي د منــع پــه برخــه کــې د بنديزونــو پــه اړه پــراخ حکمونــه
رانغــاړي چــې د نــا دولتــي بنســټونو پــه برخــه کــې هــم تــرې کار اخيســتل کېــږي.
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کمزوري ټکي:
•دغــه قانــون د حســن نيــت لــه اړخــه د افشــا کولــو لپــاره او يــا د نــا ســمو فعاليتونــو د رســوا
کولــو لپــاره هېــڅ مالتــړ نــه لــري ،خــو پــه بــدل کــې يــې د اطالعاتــو د نــا ســمې افشــا لپــاره
مجــازات شــته.

•د هغــو عامــه بنســټونو لپــاره چــې نــه شــيکــوالى پــه منظــم ډول خپــل مکلفيتونــه د دغه قانــون له
حکمونــو ســره ســم پــه برياليتــوب ســره ترســرهکــړي ،هېڅ خنــډ او تاديبــي الرې چارې نشــته.

د لوړوالي (ارتقایي) الرې چارې

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه دې برخــه کــې ښــې نومــرې ( ٦٣ســلنه) اخيســتې دي ،خــو
ال زيــات ښــه والــي تــه اړتيــا لــري.
قوي ټکي:
•عامــه بنســټونه بايــد د دغــه قانــون پلــي کولــو لپــاره د اطــاع رســونې مرجــع مســوول چــې
ډېــر مســووليت ولــري ،وګومــاري.
•اطالعاتــو تــه د السرســي پــه اړه بايــد دغــه کمېســيون تــه د لوړوالــي الرو چــارو د عملــي
کولــو نقــش ورکــړل شــي.
•د اطــاع رســونې مرجــع مســوول بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې د پرمختــګ
پــه اړه خپــل مياشــتني راپورونــه چمتــو کــړي ،ســره لــه دې چــې دغــه کار د بحــث لــه اړخــه
ډېــر ننګوونکــى او ســتونزمن دى.
•اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار کمېســیون بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې د
پرمختــګ پــه اړه کلنــى راپــور چمتــو کــړي.
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کمزوري ټکي:
•د عامه پوهاوي لوړولو لپاره هېڅوک هم حقيقي مکلفيت نه لري.
•عامه بنسټونه د خپلو ريکارډونو د سمې ساتنې لپاره هېڅ مکلفيت نه لري.
•عامــه بنســټونه د خپلــو کارکوونکــو د روزنــې او زده کــړې لپــاره ،ســره لــه دې چــې د
کمېســيون لــه خــوا هغــوى تــه رول ورکــړل شــوى ،مکلفيــت نــه لــري.
•عامــه بنســټونه د هغــو ســندونو د لېســتونو چمتــو کولــو لپــاره چــې لــه ځــان ســره يــې ســاتي،
هېــڅ مکلفيــت نــه لري.
مهم ټکي:
 -۱د افغانستان اساسي قانون له دغه حق څخه مستقیمه ساتنه کوي.
 -۲اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ولســي جرګــې لــه لــوري تصويــب او د ولسمشــر لــه خــوا
توشــېح شــوی او اوســمهال د اجــرا وړ (مرعــي االجــرا) دى.
 -۳يــاد شــوى قانــون قــوي او کمــزوري ټکــي لــري چــې ځينــې کمــزورۍ يــې د مقــررو لــه الرې
لــه منځــه وړل کېــداى شــي.
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پنځلسم څپرکی

په افغانستان کې اطالعاتو ته د السرسي وضعيت
اطالعاتو ته د السرسي وضعيت

د خدمتونــو د السرســي پــه برخــه کــې دوه لــوري (د خدمتونــو وړانــدې کوونکــي او غوښــتونکي)
شــتون لــري .د خدمتونــو عرضــه کولــو لــوری هغــه دی چــې اطالعــات پــه واک کــې لــري او د
اطالعاتــو غوښــتونکی لــوری د خدمتونــو هغــه کاروونکــي دي چــې اطالعاتــو تــه اړتيــا لــري او
پــه ترالســه کولــو کــې یــې خنډونــه او ســتونزې لــري.

د اطالعاتو وړاندې کوونکی لوری:

د اطالعاتــو د عرضــه کولــو پــه لــوري کــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــر بنســټ دولتــي
ادارې اړې دي چــې عامــو خلکــو تــه د بشــري منابعــو د مديريــت ،مالــي چــارو ،قانونــي مقرراتــو،
کاري تــګالرو او د هغــو د خدمتونــو پــه اړه چــې دوی يــې وړانــدې کــوي او لــه مخــې يــې کارونــه
ترســره کــوي ،اطالعــات ورکــړي ،پــر دې ســربېره د دولتــي ادارو لــه خــوا د تړونونــو کاپــي بايــد
د عامــو خلکــو لپــاره خپــاره شــي او د خلکــو د غوښــتنې پــه صــورت کــې هغــوی تــه ورکــول شــي.

د اطالعاتو غوښتونکی اړخ:

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــر اســاس ،د اطالعاتــو ترالســه کولــو چــاره د اطالعاتــو د
السرســي د غوښــتنې فــورم پــه ډکولــو ســره ترســره کېــږي او ځــواب ورکوونکــی لــس ورځــې
وخــت لــري چــې غوښــتنلیک تــه ځــواب ورکــړي .درې ورځــې نــورې د اطالعاتــو ورکوونکــي
لــوري تــه د دې لپــاره ځانګــړې شــوې چــې کــه کــوم ناڅاپــي وضعيــت رامنځتــه شــي ،نــو کــوالی
شــي پــه دغــو درېيــو ورځــو کــې اطالعــات ورکــړي.
د اطالعاتــو ترالســه کولــو بهيــر د اطالعاتــو د ورکــړې د مرکزونــو د کموالــي او د اطالعاتــو د
السرســي د غوښــتنې فورم ،د شــکايتونو د وړاندې کولو د ميکانيزمونو د نشــتوالي او د بيروکراتيکو
خنډونــو لــه کبلــه ســخت او پېچلــی شــوی دی .د افغانســتان د روڼتيــا د څــار ادارې پــه دولتــي ادارو
کــې د عامــه خدمتونــو پــه اړه اطالعاتــو تــه د عامــو خلکــو د السرســي د کچــې معلومولــو لپــاره د
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نمونــې پــه ډول پــه کابــل کــې د روغتيــا او برېښــنا دوو خدماتــي برخــو ارزونــه کــړې ده.
د دې ارزونــې لــه مخــې روښــانه شــوې ده چــې د اطالعاتــو کارول او وړانــدې کــول د بيروکراتيــک
دولتــي سیســتم شــته والــی ،د عامــه پوهــاوي کموالــی ،بنســټيز تاوتريخوالــی او خصومــت پــه

افغانســتان کــې د دولتــي ســکټور لــوی او مهــم ګواښــونه دي .دغــه ارزونــه څرګنــدوي ،هغــه
اطالعــات چــې د عامــې روغتيــا وزارت لــه خــوا وړانــدې کېــږي ،ښــکاري چــې ډېــر غيــر منظــم،
ګنګســوونکي او ځوروونکــي دي .دغــه راز د روغتونونــو لــه خــوا عامــو خلکــو تــه د کافــي اطالعاتو
پــه ورکولــو کــې پاتــې راتلــل پــه ټولــه کــې د قانــون د نــه عملــي کېــدو عمومــي وضعيــت ښــيي.

پــه ټوليــز ډول روغتيايــي مرکزونــه هېــڅ داســې پالنونــه نــه لــري چــې خلکــو تــه اړونــد اطالعــات
خپــاره کــړي .ډېــر معمــول ډول اطالعــات چــې د روغتيايــي خدمتونــو پــه اړه ورکــول شــوي او
یــا ورکــول کېــږي ،هغــه د روغتيايــي مرکزونــو پــه داخــل کــې د نښــو (عالمــه) ځوړنــدول دي خــو
پــه هغــو روغتونونــو کــې د دې څېړنــې لپــاره تــرې ليدنــه شــوې ،ټولــو يــې پــه کاري ســاحو کــې
د روغتيايــي خدموتونــو اړونــدې نښــې نــه درلــودې.
اطالعاتــو تــه د السرســي غوښــتنې د کموالــي اساســي دليــل نــا لوســتوب دی چــې پــه ليکلــي ډول
اطالعاتــو تــه د السرســي مخــه نیســي او د اړونــدو چارواکــو لــه خــوا هــم داســې اساســي ګامونــه
نــه دي پورتــه شــوي چــې دغــه نقيصــه جبــران کــړي او لــه بلــې الرې نــا لوســتو تــه زمينــه برابــره
کــړي چــې اړيــن اطالعــات چــې حــق يــې دی ،ترالســه کــړي؛ د بېلګــې پــه توګــه ،دوی هڅــه نــه
ده کــړې چــې اطالعــات د تصويرونــو ،کارتونونــو او انځورونــو لــه الرې خلکــو تــه وړانــدې کــړي.
پــه روغتونونــو کــې شــاوخوا ټــول اطالعــات د خدمتونــو کاروونکــو تــه پــه ليکلــي بڼــه وړانــدې
شــوي دي .دغــه راز د افغانســتان د عامــې روغتيــا وزارت عامــو خلکــو تــه د چاپــي رســنيو
پــر مــټ اطالعــات ورکــوي ،دغــه ډول اطالعــات ورکــول د ټولنــې يــو کــم شــمېر خلکــو تــه
چــې لوســتي دي او پــه ښــارونو کــې ژونــد کــوي ،برېښــنا ،ټلوېزيــون ،انټرنېــټ او ورځپانــو تــه
هــم السرســی لــري ،ګټــه رســوي ،خــو د ټولنــې اکثريــت نــا لوســتي پــه دې ډول اطالعاتــو تــه د
السرســي لــه حــق او پــه دې اړه لــه اړينــو اطالعاتــو ناخبــره پاتــې کېــږي.
د خدمتونــو پــه کاروونکــو کــې د پوهــاوي کچــې ټيټوالــی ،دغــه امــکان ډېــروي چــې ناروغــان
نــا ســم اطالعــات ترالســه کــړي ،د خدمتونــو وړانــدې کوونکــي د هغــوی لــه حقونــو نــاوړه ګټــه
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پورتــه کــوي او يــا هــم ورســره نــا ســم چلنــد کــوي .د افغانســتان د عامــه څېړنــو موسســې لــه خــوا
ترســره شــوې څېــړه ښــيي چــې یــو شــمېر قابلــو پــه هــرات او باميــان واليتونــو کــې لــه مېرمنــو د
پيســو (شــېریني) غوښــتنه کــړې وه ،پــه داســې حــال کــې چــې دغــو قابلــو تنخــوا درلــوده.
هېــڅ هغــه روغتــون چــې ليدنــه تــرې شــوې ،د اطالعاتــو ورکولــو برخــه نــه درلــوده او اطالعاتــو
تــه د السرســي د غوښــتنې فــورم پــه کــې نــه و .د فــورم ،د اطالعاتــو ورکولــو مرکزونــو او د عامــه
اړيکــو د څانګــې نشــتوالي اطالعاتــو تــه پــه السرســي کــې عــام خلــک لــه ګڼــو ســتونزو ســره مــخ
کــړي دي .پــه افغانســتان کــې حکومتــي بيروکراســي پــه ټوليــزه توګــه اطالعاتــو تــه د عامــو خلکــو
د السرســي پــه برخــه کــې ســتر خنــډ دی؛ لکــه د روغتونونــو پــه اړه د اطالعاتــو ترالســه کــول يــوه
ځانګــړي شــخص تــه اړتیــا لــري چــې د عامــې روغتيــا وزارت لــه اړونــدې څانګــې لومــړی اجــازه
ترالســه کــړي او بیــا وروســته همدغــه اجــازه لیــک هماغــه اړونــد روغتــون يــا مرکــز تــه ور وړي
چــې ورڅخــه اطالعــات غوښــتل شــوي وي .دا یــوه وخــت نيوونکــي او زړه خوړونکــې چــاره ده.
"د افغانســتان تعليمــي موسســه" خلکــو تــه د ســروې پــر بنســټ پــه ســاده ژبــه او تفريحــي بڼــه د
نــورو د تجربــو پــه وړانــدې کولــو لــه يــو بــل څخــه د زده کــړې پروګــرام لــري .د دې موسســې
خپرونــې "د نــوي کــور نــوي ژونــد" د ډرامــې پــه ګــډون چــې د ټولنــې د ټولــو قشــرونو لپــاره دي،
لومــړی د بــي بــي ســي او ورپســې د ســيمه ييــزو راډيوګانــو لــه الرې خپرېــږي.
دغــې موسســې د ( )۰۰۴۴ګڼــې مکتــوب لــه مخــې اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار لــه کمېســیون
څخــه غوښــتنه کــړې چــې دوی د روغتيــا ،پوهنــې ،کليــو او پراختيــا ،لــوړو زده کــړو وزارتونــو لــه
مســلکي کار کوونکــو ســره داســې مرکــو تــه اړتيــا لــري چــې لــه مخــې يــې خپلــې عملــي برنامــې
جــوړې کــړي ،خــو د هــرې مرکــې لپــاره اړ دي چــې د اړونــدو وزارتونــو لــه مشــرتابه څخــه
اجــازه ليــک ترالســه کــړي چــې دغــه کار ډېــر وخــت تــه اړتیــا لــري او د دوی د برنامــو جــوړول
يــې لــه خنــډ او ځنــډ ســره مــخ کــړي دي .دوی لــه کمېســيون څخــه غوښــتنه کــړې وه چــې د
دې ســتونزې پــه حــل کــې ورســره مرســته وکــړي او لــه اړونــدو ادارو څخــه د یــوه متحدالمــال
مکتــوب پــه اخيســتلو ســره وکــوالی شــي بشــري او علمــي اطالعــات ترالســه کــړي.
عامــو خلکــو تــه د معلوماتــو د برېښــنايي خدمتونــو د وړانــدې کولــو د بنســټونو له خــوا د اطالعاتو
ورکــول يــو لــړ قانونــي مجبوريتونــه او شــرايط لــري چــې د افغانســتان د برېښــنا شــرکت لــه خــوا
رامنځتــه شــوي دي .د اطالعاتــو تقاضــا لرونکــی لــوری لــه يــوې خــوا د برېښــنايي خدمتونــو
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د کاروونکــو پــه برخــه کــې اطالعاتــو تــه اړتیــا لــري او لــه بــل پلــوه د دغــو اړتيــاوو پــه اړه د
اطالعاتــو ترالســه کولــو پــه برخــه کــې لــه خنډونــو او ننګونــو ســره مــخ وي.
د افغانســتان د برېښــنا شــرکت د ســيمه ييــزو څانګــو د ليدنــې پــر مهــال او وروســته پــه کابــل

کــې د څېړونکــو لــه خــوا ترســره شــوې کتنــې دا ښــیي چــې د افغانســتان د برېښــنا شــرکت ســيمه
ييــز مرکزونــه د برېښــنا د خدمتونــو پــه اړه د اطالعاتــو غوښــتنې تــه ځــواب ورکوونکــي دي .پــر
دې ســربېره د افغانســتان د برېښــنا شــرکت پــه خپلــه وېبپاڼــه کــې د خپــل مشــرتابه پــاوي او
برخــه والــو د غــړو نومونــه او د اړيکــو شــمېرې یــې ،ارزول شــوي کلنــي مالــي راپورونــه ،د پــان
جوړونــې ســتراتيژيک ســندونه ،د برېښــنا بېلونــو د سيســتم پــه اړه تــازه خبرونــه او د برېښــنا د بېــل
د ورکــړې ميتــود يــا ډول پــه اړه اطالعــات خپــاره کــړي دي.
د افغانســتان د برېښــنا شــرکت د هغــو اشــخاصو لپــاره د معلوماتــو غوښــتنې فورمونــه لــري چــې د
اطالعاتــو ترالســه کولــو پــه لټــه کــې وي .د افغانســتان د برېښــنا شــرکت مرکــزي دفتــر د اطالعاتــو
څانګــه لــري ،دغــه څانګــه د هغــو اشــخاصو چــې اطالعاتــو تــه اړتيــا لــري ،اطالعات چمتــو کوي.
پــه ټــول کابــل کــې د برېښــنا شــرکت د اطالعاتــو او مرســتې اتــه مرکزونــه لــري چــې موخــه يــې
پېرودونکــو تــه اطالعــات وړانــدې کــول او خدمتونــو تــه السرســی اســانه کــول دي .څېړونکــو
دغــه راز د اړيکــې نيولــو لــه مرکــز ســره پــر  ۱۴۴شــمېره اړيکــه ونيــوه او د اړيکــې ټینګولــو لپــاره
انتظــار تــر درېيــو دقيقــو کــم و او پوښــتنو تــه مناســب ځوابونــه وويــل شــول .خــو کلــه چــې يــوې
رســنۍ د افغانســتان د برېښــنا شــرکت د يــوه قــرارداد کاپــي وغوښــته ،د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم
پــه تســليمېدو او لــه مياشــتو مياشــتو انتظــار کولــو وروســته يــې هــم د قــراداد د کاپــي لــه ورکولــو
ډډه وکــړه او تــر اخــره يــې د تــړون کاپــي د رســنۍ پــه واک کــې ورنــه کــړه.
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د دولتي ادارو اطالعاتو ته د السرسي ارزونه

اطالعاتــو تــه د السرســي پــه قانــون کــې لــه دولتــي ادارو غوښــتل شــوي چــې د خپلــو وېبپاڼــو او
رســنيو لــه الرې اطالعــات خپــاره کــړي ،خــو پــه دغــه قانــون کــې د اطالعاتــو هغــه ډول چــې
دوی يــې بایــد خپــاره کــړي ،نــه دی يــاد شــوی او دا د قانــون يــوه نیمګړتیــا ده .دا پــه داســې حــال
کــې چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه هېــواد کــې د روڼتيــا او حســاب ورکولــو پــر لــور
مثبــت ګام دی ،خــو بيــا هــم د ملــي ګټــو او ملــي امنيــت پــه څېــر داســې اصطالحــات شــته چــې
ســم نــه دي تعريــف شــوي چــې بایــد پــه دې اړه احتيــاط وشــي.

پــه دې ارزونــه کــې چــې د افغانســتان د روڼتيــا د څــار ادارې لــه خــوا شــوې ده ،اووه دولتــي
بنســټونه (مقننــه ،قضائیــه او اجرائیــه قــوې ،د قانــون پلــي کوونکــې ادارې ،د پلټنــې عالــي اداره،
لــه اداري فســاد ســره د مبــارزې ســتراتيژۍ د تطبيــق د څــار عالــي اداره او د ټاکنــو خپلــواک
کمېســيون) راغلــي دي .يــاده ارزونــه پــه دې موخــه شــوې چــې تقنينــي ســندونه اطالعاتــو تــه د
السرســي پــه اړه تــر کــوم بریــده حکمونــه لــري او څومــره پــه عمــل کــې پلــي کېــږي.

مقننه قوه:

ځينــي داســې اصــول شــته چــې د ملــي شــورا پــر پرېکــړو او کړنــو د روڼتيــا پــه اړه ډاډ رامنځتــه
کــوي ،خــو دغــه اصــول جامــع نــه دي .د اساســي قانــون د ۱۰۵مــې مــادې لــه مخــې ،د ملــي
شــورا ناســتې بايــد د خلکــو لپــاره علنــي وي او رســنۍ کــوالی شــي د مهمــو موضوعاتــو پــه اړه د
ملــي شــورا ناســتې خپــرې کــړي ،خــو کــه چېــرې د جرګــې مشــر يــا لــږ تــر لــږه د ملــي شــورا لــس
غــړي دا غوښــتنه وکــړي چــې بايــد د شــورا ناســته ســري يــا پټــه وي او جرګــه دا غوښــتنه منظــوره
کــړي ،بيــا نــو د شــورا ناســته ســري کېــږي.
د ملــي شــورا د دواړو جرګــو د کورنيــو دنــدو اصــول ،اطالعاتــو تــه د السرســي پــه اړه څپرکــي
لــري چــې لــه مخــې يــې هــره جرګــه بايــد اجــازه ورکــړي چــې کاري پروســه يــې پــه ژونــدۍ بڼــه
خپــره شــي او د دواړو جرګــو پــه ناســتو کــې ګــډون د عامــو خلکــو او ژورنالېســتانو لپــاره مجــاز
دی ،خــو بايــد د دوی لپــاره هلتــه څوکــۍ موجــودې وي او پــه دې اړه يــې مخکــې غوښــتنه کــړې
وي.
د ملــي شــورا دواړه جرګــو تــه عــام خلــک او رســنۍ السرســی لــري ،ولســي جرګــه د خپلــو کړنــو
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خپــراوي لپــاره د ولســي جرګــې پــه نــوم ځانګــړې راډيــو او ټلوېزيــون لــري ،هلتــه د ژورنالېســتانو
او عامــو خلکــو لپــاره بېلــه خونــه شــته او د دواړو جرګــو وېبپاڼــې د کمېټــو د پرېکــړو او ناســتو پــه
اړه راپورونــه خپــروي.
ولســي جرګــه د خپلــو کلنيــو راپورونــو پــه خپرولــو کــې پاتــې راغلــې ده؛ پــه وروســتۍ اتــه کلنــه دوره
کــې یــې يواځــې د دوو کلونــو ( ۱۳۹۱او  )۱۳۹۳کلنــي راپورونــه خپــاره کــړي ،خــو مشــرانو جرګــې
بیــا پــه اتــو کلونــو کــې د پنځــو کلونــو راپورونــه خپــاره کــړي دي .د ملــي شــورا بوديجــه د دولتــي
بوديجــې د يــوې برخــې پــه ډول خپرېــږي ،خــو ملــي شــورا خپــل مالــي راپورونــه نــه خپــروي.

قضائيه قوه:

د اساســي قانــون د ۱۲۸مــې مــادې لــه مخــې ،د افغانســتان پــه محکمــو کــې محکمــه پــه علنــي
ډول دايرېــږي او هــر څــوک حــق لــري د قانــون لــه حکمونــو ســره ســم پــه کــې ګــډون وکــړي.
محکمــه کــوالی شــي پــه داســې حالتونــو کــې چــې پــه قانــون کــې څرګنــد شــوی وي يــا د محکمــې
ســريتوب اړيــن وبلــل شــي ،ســري غونــډې دايــرې کــړي ،خــو د حکــم اعــان بايــد علنــي وي .د
قضائیــه قــوې د محکمــو د تشــکيالتو او واک قانــون هــم د قضيــو پــر علنــي څېړنــه ټينــګار کــوي.
د دغــه قانــون پــه ۸مــه مــاده کــې راغلــي" :محکمــه يواځــې پــه هغــه صــورت کــې چــې قانــون
اجــازه ورکــړې وي ،قضيــه پــه ســري ډول پــر مــخ وړالی شــي".
دغــه راز د ارټيــکل ناينټیــن ســازمان د اووم اصــل لــه مخــې ،د عامــه ګټــو غونــډې بايــد پــه علنــي
توګــه ترســره شــي .اطالعاتــو تــه د السرســي پــه حــق کــې د خلکــو دغــه حــق هــم راځــي چــې پــوه
شــي دولــت کــوم کارونــه کــوي او د تصميــم نيولــو پــه پروســه کــې ګــډون وکــړي ،لــه همــدې املــه
د حاکمــه ارګانونــو ټولــې غونــډې بايــد علنــي وي.
د “حاکمــه” کلمــه پــه دغــه مفهــوم کــې پــر هغــو ارګانونــو داللــت کــوي چــې د تصميــم نيونــې
صالحيــت لــري؛ ځکــه نــو هغــه ارګانونــه چــې يواځــې ســا مشــورې ورکــوي او د يــوه سياســي
ګونــد د غــړو خپــل منځــۍ ناســتې نــه پــه کــې شــاملېږي.
لــه بــل پلــوه ،د منتخبــو بنســټونو او د هغــو د کمېټــو ،د پــان جوړونــې او پــاوو ،د عامــه
خدمتونــو د بنســټونو او د عامــه صنعتــي پراختيــا ادارو غونــډې پــه دې کټګــورۍ کــې شــاملېږي .د
“غونــډې” کلمــه دلتــه پــه رســمي غونــډو داللــت کــوي؛ يعنــې د عامــه ارګان د غــړو هغــه رســمي
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غونــډه چــې د عامــه کارونــو د ترســره کولــو لپــاره کېــږي ،هغــه فکټورونــه چــې د يــوې غونــډې
رســمي تــوب ثابتــوي ،د غــړو نصــاب او پــر غونــډه بانــدې د رســمي کړنــارو تطبيقېــدل دي.
کــه چېــرې موخــه دا وي چــې عامــو خلکــو تــه پــه غونــډه کــې د ګــډون پــوره فرصــت ورکــړل شــي،

نــو بايــد د غونــډې د دايرېــدو پــه اړه خبرتيــا خپــره شــي او د غونــډې خبرتيــا بايــد پــه کافــي انــدازه
د غونــډې د دايرېــدو لــه نېټــې مخکــې ورکــړل شــي چــې خلــک د ګــډون لپــاره پــوره وخــت ولــري.
غونــډې د نافــذوکړنــارو لــه مخــېکېــدای شــي ســري وي ،خــو د ســريتوب لپــاره بايــد کافــي دليلونــه
وي ،هــره هغــه پرېکــړه چــې د يــوې غونــډې د ســري والــي پــه اړه کېــږي ،بايــد پــه علنــي توګــه خپــره
شــي .د ســري غونــډو الملونــه د ســري والــي د قانــون د اســتثناوو پــه پرتلــه پــراخ دي ،خــو حــدود لري.
په مناسبو حالتونو کې د غونډې د سريتوب دليلونه کېدای شي په الندې ډول وي:
د خلکــو روغتيــا او مصوونيــت ،د قانــون تنفيــذ يــا پلټنــه ،د مامورينــو يــا کارکوونکــو پــه اړه
غونــډه ،خصوصــي حريــم ،ســوداګريزې موضــوع ګانــې او ملــي امنيــت.
د قضائیــه قــوې د محکمــو د تشــکيالتو او واک قانــون ۷۶مــه مــاده لــه ســترې محکمــې غــواړي
چــې بايــد خپلــې خپرونــې ولــري څــو قضايــي تــګالره همغــږې کــړي .قضايــه قــوه ښــايي د
محکمــو وروســتۍ پرېکــړې خپــرې کــړي ،البتــه کــه دغــه کار ورتــه اړيــن ښــکاره شــي .ســترې
محکمــې تــه د داســې واکونــو ورکــړه ،روڼتيــا او اطالعاتــو تــه السرســی کمــزوری کــوي .داســې
کــوم ځانګــړي حکمونــه نشــته چــې قضائيــه قــوه اړه کــړي د قاضيانــو د ګومارلــو او ګوښــه کولــو
پــه اړه اطالعــات خپــاره کــړي.
د ســترې محکمــې د خپرونــو رياســت د فرهنګــي فعاليتونــو ،ورځنيــو محکمــو د خپــراوي ،د
مېــزان اوونيــزې مجلــې ،د قضــا د مياشــتنۍ مجلــې ،د کلنــي راپــور او يــوې وېبپاڼــې مســووليت
لــري چــې پــه دې خپرونــو کــې د قاضيانــو د ګومارنــې او ګوښــه کېــدو پــه ګــډون د پوهانــو ليکنــې
او د قضايــه قــوې کړنــې تــر خلکــو ورســوي.
قضائيــه قــوې خپــل لومړنــی جامــع راپــور (ســالنامه قضــا) پــه  ۲۰۱۴زېږديــز کال کــې خپــور
کــړ .پــه دغــه راپــور کــې دوی پــه هــر کال کــې د څېــړل شــوو قضيــو د شــمېر پــه ګــډون يــو لــړ
اطالعــات خپــاره کــړي دي.
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ســتره محکمــه خپلــو غــړو تــه اجــازه نــه ورکــوي چــې لــه رســنيو او خلکــو ســره د قاضــي القضات
لــه اجــازې پرتــه خبــرې وکــړي ،لــه همــدې لــه املــه ژورنالېســتان اطالعاتــو تــه د السرســي پــه
برخــه کــې او پــه قضايــي پېښــو کــې د ســترې محکمــې پــه نظــر اخیســتلو کــې پاتــې راغلــي دي.
دغــه کار نــه يواځــې د ســترې محکمــې او رســنيو تــر منــځ واټــن زيــات کــړی؛ بلکــې پــر قضایــه
قــوه یــې د خلکــو بــې بــاورۍ تــه زمينــه مســاعده کــړې ده.

اجرائيه قوه:

د اساســي قانــون د ۵۰مــې مــادې لــه مخــې ،د افغانســتان اتبــاع حــق لــري لــه دولتــي ادارو څخــه
اطالعــات ترالســه کــړي خــو پــه اساســي قانــون او اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون کــې داســې
حکمونــه نشــته چــې لــه مخــې يــې بايــد حکومتــي ادارې يــا کابينــه خپــل فعاليتونــه او ناســتې
ثبــت کــړي او هغــه د عامــو خلکــو پــه واک کــې ورکــړي .د عامــه مالــي لګښــتونو مديريــت قانــون
د ۵۴مــې مــادې لــه مخــې ،د ماليــې وزارت بايــد د بوديجــې پــه اړه اطالعــات خپــاره کــړي،
کلــه چــې د اجرائيــه قــوې بوديجــه د ملــي شــورا لــه خــوا منظــوره شــي ،د ماليــې وزارت بايــد د
پرمختــګ ربعــوار راپورونــه حکومــت او ولسمشــر تــه ورکــړي او دغــه راپورونــه پــه خپلــه وېبپاڼــه
کــې خپــاره کــړي.

وزارتونــه او نــورې حکومتــي ادارې وېبپاڼــې لــري چــې لــه دې الرې عامــو خلکــو تــه د خپلــو
کړنــو پــه اړه اطالعــات ورکــوي ،پــه دې کــې د اجرائيــه قــوې فعاليتونــه راځــي؛ لکــه د ولسمشــر
او وزيرانــو خبــري کنفرانســونه او وينــاوې .پــر دې ســربېره د حکومــت د رســنيو او اطالعاتــو د
مرکــز ،د ولسمشــر دفتــر او د اجرائيــه رياســت دفتــر پــه وېبپاڼــو کــې هــم اطالعــات خپرېــږي.
دغــه ادارې خپــل اطالعــات د ټولنيــزو رســنیو لــه الرې هــم خپــروي .د ولسمشــر ،اجرائيــه
رييــس او وزيرانــو ناســتې ،خبــري کنفرانســونه او وينــاوې هــم ثبتېــږي او د خلکــو پــه واک کــې
ورکــول کېــږي ،خــو د کابينــې او وزيرانــو شــورا د ناســتو بهيــر (مينټــس) نــه خپرېــږي ،خــو د
ناســتو لنډيــز يــې پــه نــا منظــم ډول خپرېــږي .د اجرائيــه قــوې مالــي راپورونــه (قطعيــه حســابونه)
يواځــې د تفتيــش عالــي ادارې او د افغانســتان ملــي بوديجــه هــر کال د ملــي شــورا لــه منظــورۍ
وروســته د ماليــې وزارت لــه خــوا خپرېــږي.
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د قانون پلي کوونکې ادارې:

د کورنيــو چــارو وزارت او لويــه څارنوالــي پــه افغانســتان کــې د قانــون تــر ټولــو موثــرې قانــون پلــي
کوونکــې ادارې دي او د دغــو ادارو اړونــد اطالعاتــو تــه السرســی د اساســي قانــون لــه خــوا محدود
شــوی دی .د اساســي قانــون ۵۰مــه مــاده وايــي ،دولتــي ادارې بایــد خلکــو تــه ټــول اطالعــات
ورکــړي خــو لــه هغــو پرتــه چــې د نــورو خلکــو حقونــو او ملــي امنيــت تــه زيان رســوي .دا په داســې
حــال کــې ده چــې اساســي قانــون د عامــه ګټــو او عامــه امنيــت اصطالحــات نــه تعريفــوي.
د پوليســو د قانــون د ۳۰مــې مــادې لــه مخــې ،د پوليســو مســوولين كــوالى شــي د جنايــي پېښــو
او د پوليســو د اجرااتــو پــه اړه د قانــون د حكمونــو مطابــق د ټوليــزو رســنيو لــه اســتازو ســره
مرکــه وكــړي .خــو دغــه قانــون پوليســو تــه اجــازه نــه ورکــوي د دنــدې پــر مهــال الســته راغلــي
اطالعــات چــې ښــايي د جــرم موضــوع زيانمنــه کــړي ،لــه خلکــو ســره شــریک کــړي .د دې مــادې
پــه لومــړۍ فقــره کــې راغلــي“ :پوليــس مكلــف دي هغــه معلومــات چــې د دنــدې د اجــراء او ســر
تــه رســولو پــه تــرڅ کــې يــې ترالســه كــوي او افشــاء يــې د اشــخاصو حقونــو ،حيثيــت يــا عامــه
ګټــو تــه زيــان رســوي ،وســاتي”.
د دغــو اطالعاتــو افشــاء كــول لــه هغــو مــواردو پرتــه چــې قانــون حكــم كــړى وي ،جــواز نــه لــري.
پوليــس لــه دنــدې څخــه لــه انفصــال وروســته هــم د نومــوړو اطالعاتــو د افشــاء كولــو حــق نــه
لــري .پــه ټولــو پورتنيــو حالتونــو كــې افشــاء كوونكــى د قانــون د حكمونــو مطابــق تــر عدلــي
تعقيــب النــدې نيــول كېــږي.

د جزایــي اجرااتــو قانــون د ۷مــې مــادې د ۱۱مــې فقــرې لــه مخــې ،يــو تــورن ،مشــکوک او مدعــي
کــوالی شــي پــه څارنوالــۍ کــې لــه خپلــې دوســيې اطالعــات ترالســه کــړي ،البتــه کــه چېــرې د دغــو
اطالعاتــو ترالســه کــول د قانونــي تعقيــب پروســه ،عدالــت او ملــي ګټې نــه زيانمنــوي او د محکمي
وړاندیــز پــه دې برخــه کــې شــتون ولــري .پــه دغــو اطالعاتــو کــې پــه لومړنــۍ یــا اســتیناف محکمــو
کــې پــه دوســيه کــې د درج شــوو پاڼــو نقــل ،د شــاهدانو او جرمــي شــريکانو څرګندونــې ،پــه قضيــې
پــورې اړونــد فزيکــي او مســتند مــدارک ،د عدلــي طــب راپورونــه ،د پټــې څارنــې د ترســره کولــو
وړانديــز او حکــم او د تالشــۍ د اجــازې حکــم راځــي ،خــو پــه عمــل کــې تــر هغــه چــې دوســيه نــه
وي بشــپړه شــوې ،د جرمونــو قربانيــان خپلــو دوســيو تــه السرســی نــه لــري.
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د لويــې څارنوالــۍ ســتراتيژي څارنواليــو تــه واک ورکــوي چــې د پرېکــړو او پایلــو پــه اړه يواځــې
څارنوالــۍ او څارنــوال تــه اطالعــات ورکــړي ،خــو خلکــو تــه دغــه اطالعــات نــه ورکــول کېــږي.
خلــک د قانــون پلــي کوونکــو ادارو پــه وېبپاڼــو کــې د خبرونــو ،اداري چارټونــو ،کلنيــو راپورونــو،
پالیســیو او کړنــارو پــه ګــډون عمومــي اطالعاتــو تــه السرســی لــري ،خــو پوليــس او څارنــواالن
پــه ټولــو قضيــو کــې د خپلــو کارونــو پــه اړه پــوره حســاب ورکوونکــي نــه دي؛ لکــه څرنګــه چــې
دولتــي څارنــواالن يــوه اپډېــټ (تــازه) وېبپاڼــه نــه لــري او ژورنــال يــې پــر وخــت نــه خپرېــږي،
خلکــو تــه د خپلــو کړنــو پــه اړه پــر وخــت اطالعــات نــه ورکــوي ،خــو د کورنيــو چــارو وزارت د
وېبپاڼــې اطالعــات تــازه او جامــع دي .پــر دې ســربېره د کورنيــو چــارو وزارت او لويــه څارنوالــي
د خپلــو وياندويانــو لــه الرې اړیــن اطالعــات خپــروي.

د پلټنې عالي اداره (:)SAO

د پلټنــې عالــي اداره پــه افغانســتان کــې د تفتيــش تــر ټولــو لــوی بنســټ دی چــې د حکومــت لــه
خــوا د تمويــل شــوو ټولــو ادارو د مالــي فعاليتونــو د څارنــې او پلټنــې مســووليت لــري.

د ارټيــکل ناينټیــن ســازمان د بیــان ازادۍ او د خپرونــو د څارنــې د پنځلســم اصــل لــه مخــې،
څارنيــز ارګانونــه بایــد د قضائيــه قــوې پــه څېــر د څــو ګونديــز بنســټ لــه الرې ،پــه رســمي توګــه
خلکــو تــه حســاب ورکوونکــي وي ،نــه کــوم وزيــر يــا بــل مســوول يــا ادارې تــه .څارنيــز ارګانونــه
بایــد د قانــون لــه مخــې مکلــف وي چــې د خپلــو کړنــو ،لګښــتونو او د بانکــي حســابونو د تفتیــش
پــه ګــډون کلنــي راپورونــه پــه پراخــه توګــه خپــاره کــړي .د پلټنــې عالــي ادارې قانــون د ۱۹مــې
مــادې لــه مخــې ،د پلټنــې عالــي ادارې د راپورونــو پایلــې ،جمهــوري ریاســت مقــام او ملــي شــورا
تــه لــه وړانــدې کولــو وروســته د ټوليــزو رســنیو لــه الرې خپرېــږي .د دغــه قانــون د ۹مــې مــادې
لــه مخــې ،د پلټنــې عالــي اداره پــه خپلــه ویبپاڼــه کــې د پلټنــې خپــل کلنــی راپــور خپــروي ،خــو د
ولسمشــر د غوښــتنې پــر اســاس جــوړ شــوی د پلټنــې ځانګــړی راپــور او د پټــو (محرمو)لګښــتونو
راپــور نــه خپــروي ،دغــه راپورونــه يواځــې ولسمشــر او ملــي شــورا تــه وړانــدې کــوي.
د پلټنــې عالــي اداره یــوه وېبپاڼــه لــري چــې د فعاليتونــو پــه اړه يــې اطالعــات خپــروي ،پــه دې
وېبپاڼــه کــې د قطعيــه حســابونو د پلټنــې راپورونــه ،د پرمختــګ ربعــوار راپورونــه ،خبرونــه ،اداري
جوړښــت او د زده کــړې پروګرامونــه شــته دي .د قطعيــه حســابونو پــه اړه د پلټنــې عالــي ادارې
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د تفتيــش راپورونــه د دولتــي بوديجــې د تطبیــق پــه اړه اطالعــات لــري ،خــو خپلــه د پلټنــې عالــي
ادارې د کلنــۍ بوديجــې د تطبيــق پــه اړه د خلکــو لپــاره هېــڅ اطالعــات نشــته چــې پــوه شــي
بودیجــه څرنګــه او پــه کــوم ځــای کــې مصــرف شــوې ده.

له اداري فساد سره د مبارزې ستراتيژۍ د تطبيق د څار عالي اداره (:)HOOAC

لــه اداري فســاد ســره د مبــارزې ســتراتيژۍ د تطبيــق د څــار عالــي اداره د دولــت لــه  ۴۶خپلواکــو
بوديجــوي واحدونــو څخــه یــو واحــد دی .لــه اداري فســاد ســره د مبــارزې د ســتراتيژۍ د تطبيــق
د څــار قانــون د ۹مــې مــادې لــه مخــې ،لــه اداري فســاد ســره د مبــارزې ســتراتيژۍ د تطبيــق د
څــار عالــي اداره بايــد هــر کال د خلکــو د خبرتيــا لپــاره د خپلــو کړنــو پــه اړه راپــور خپــور کــړي
خــو د دغــه راپــور د خپــراوي لپــاره هېــڅ وروســتۍ نېټــه نــه ده ټــاکل شــوې او د نــه خپرولــو پــه
صــورت کــې هېــڅ ډول بنديزونــه نــه دي راغلــي.

لــه اداري فســاد ســره د مبــارزې ســتراتيژۍ د تطبيــق د څــار عالــي اداره پــه خپلــه وېبپاڼــه کــې
د دې ادارې قوانيــن او اصــول ،د کړنــو پــه اړه يــې خبرونــه ،د ثبــت شــوو شــتمنيو يــوه کوچنــۍ
نمونــه او کلنــي راپورونــه خپــاره کــړي دي .پــه عمومــي ډول راپورونــه د ترالســه شــوو شــکايتونو
شــمېر ،لويــې څارنوالــۍ تــه د ســپارل شــوو قضيــو ،د خپــرو شــوو پروګرامونــو او د روزل شــوو
خلکــو شــمېر بيانــوي خــو د قضيــو د محتــوا ،پروګرامونــو او روزل شــوو خلکــو پــه اړه کــوم
اطالعــات نــه وړانــدې کــوي.

د ټاکنو خپلواک کمېسيون:

د ټاکنــو خپلــواک کمېســيون مســووليت لــري چــې ټاکنــې پــه عادالنــه ،بــې پلــوه او خپلــواک ډول
ترســره کــړي .داســې حکمونــه شــته چــې ډاډمنــوي خلــک د ټاکنــو کمېســيون د کړنــو او پرېکــړو پــه
اړه اطالعــات ترالســه کــړي .د ټاکنــو د مهالوېــش ،د نوماندانــو او رايــو ورکوونکــو د لیکلړونــو پــر
وخــت خپــرول د ټاکنــو د خپلــواک کمېســيون دنــده ده .پــر دې ســربېره د ټاکنــو خپلواک کمېســیون
بايــد د نومانــدۍ د پروســې د لــه پــای تــه رســېدو وروســته ژر د رايــو د ورکــړې لــه پیلــه مخکــې د
نوماندانــو لومړنــی لیکلــړ د رايــو ورکولــو پــه مرکزونــو کــې راځوړنــد کــړي.
د ټاکنــو د قانــون د ۵۹مــې مــادې لــه مخــې ،د ټاکنــو خپلــواک کمېســيون بايــد د شــمېرنې د
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پروســې لــه پــای تــه رســولو او د ټاکنيــزو شــکايتونو د خپلــواک کمېســيون لــه خــوا د شــمېرنې
پــه پروســه کــې د اړونــدو شــکايتونو لــه څېړلــو وروســته ،د ټاکنــو وروســتۍ پايلــې اعــان کــړي.
د ټاکنــو د قانــون د ۶۱مــې مــادې لــه مخــې ،د ټاکنــو خپلــواک کمېســيون بايــد لــه ټاکنــو لــږ تــر
لــږه  ۹۰ورځــې مخکــې د رســنيو لپــاره کمېســيون جــوړ کــړي ،د دغــه کمېســیون دنــده دا ده چــې
د بــې پلــوه راپــور ورکولــو پروســه وڅــاري ،ټاکنيــز کمپاينونــه خپــاره کــړي او د رســنيو د پاليســیو
او کړنــارو پــه تــړاو ســرغړونې وڅېــړي .د کمپايــن د پيســو د مديريــت د اصولنامــې لــه مخــې،
د ټاکنــو خپلــواک کمېســيون بايــد لــه څېړلــو وروســته د نوماندانــو لــه خــوا د کمپاينونــو ســپارل
شــوي مالــي راپورونــه خپــاره کــړي.

د ټاکنــو خپلــواک کمېســيون یــوه وېبپاڼــه لــري چــې پــه منظــم ډول يــې اطالعــات تــازه کېــږي.
وېبپاڼــه تــر ډېــره معلوماتــي ده او خلــک کــوالی شــي د دې وېبپاڼــې لــه الرې د ټاکنــو خپلــواک
کمېســیون خبــري کنفرانســونو ،ناســتو ،د رايــه ورکوونکــو او نوماندانــو د لیکلړونــو ،د نوماندانــو
د کمپايــن د لګښــتونو ،د کمېســيون د پرېکــړو او د رســنيو د څارنــې د راپورونــو پــه اړه اطالعــات
ترالســه کــړي .پــر دې ســربېره د ټاکنــو خپلــواک کمېســيون د فعاليتونــو مهالوېــش هــم لــه خلکــو
ســره پــر وخــت شــريک کېــږي .پــه مهالوېــش کــې د نــورو تــر څنــګ د ټاکنــو نېټــه ،د نوماندانــو
نــوم ليکنــه ،د ټاکنــو د ثبــت نېټــه ،د کمپايــن مــوده ،د رايــو شــمېرنه او د پایلــو د اعــان نېټــه وي.
د دې لپــاره چــې د ټاکنــو د پروســې پــه اړه پوهــاوی او د اطالعاتــو خپــراوی زيــات شــي ،د ټاکنــو
خپلــواک کمېســيون د  ۲۰۱۳زېږديــز کال پــه جــوالی مياشــت کــې ټيلېفونــي مرکــز رامنځتــه کــړ
چــې شــمېره يــې  ۱۹۰ده .خلــک کــوالی شــي پــه ورځ کــې د  ۸ســاعتونو لپــاره د ټاکنــو د پروســې
پــه اړه وړیــا اطالعــات ترالســه کــړي.
د ټاکنــو پــه قانــون کــې داســې حکمونــه شــته چــې د ټاکنــو خپلــواک کمېســيون تــه دنــده ورکــوي
څــو د خپلــو کارونــو پــه اړه خلکــو تــه راپــور ورکــړي او حســاب ورکوونکــي وي ،خــو دغــه
حکمونــه د یــادو راپورونــو د جوړښــت او منځپانګــې پــه اړه اطالعــات نــه وړانــدې کــوي .د ټاکنــو
پــه قانــون کــې پــه دې اړه چــې څــه وخــت بايــد د ټاکنــو د خپلــواک کمېســیون مالــي راپــور چمتــو
او چــا تــه وســپارل شــي ،څــه نــه دي راغلــي.
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د پټو او محرمو سندونو په تړاو اندېښنې

پــه هېــواد کــې د ســري ،پټــو او محرمــو ســندونو د ســاتنې او دغــو ســندونو تــه د زورواکــو د
السرســي او د مهمــو ســندونو د محرمیــت پــه اړه خلــک اندېښــنه لــري.
د  ۱۳۹۵لمريــز کال د چنــګاښ پــه مياشــت کــې د ملــي امنیــت ادارې پخوانــي مشــر ځينــي مهــم
ســندونه خپــاره کــړل او دا دویــم ځــل دی چــې د ملــي امنيــت ادارې د لــوړ رتبــه کارکوونکــو لــه
خــوا پــټ او محــرم اســتخباراتي ســندونه او اطالعــات خپرېــږي چــې ډېــر ځلــې پــه لیکنــو کــې
هــم راوړل شــوي دي .د یــوه هېــواد پټــو او محرمــو ســندونو تــه د خلکــو السرســی ملــي ثبــات
زیانمنــوي؛ ځکــه نــو حکومــت بایــد د محرمــو او اســتخباراتي اطالعاتــو ،ســندونو او منابعــو
امنیــت تــه ځانګــړې پاملرنــه وکــړي او یــادو اطالعاتــو او ســندونو تــه د السرســي او کارونــې
لپــاره حقوقــي چــوکاټ رامنځتــه کــړي ،کــه داســې ونــه شــي ،نــو هــر لــوړ پــوړی مامــور بــه لــه
خپــل موقــف څخــه پــه اســتفادې یــاد ســندونه ترالســه کــوي او د شــخصي اغراضــو پــه موخــه
بــه یــې لــه ځــان ســره ســاتي.
خلــک او شــنونکي پــر دولــت غــږ کــوي چــې د ملــي ګټــو د خوندیتابــه او ملــي ثبــات د ټینګښــت
پــه موخــه لــه ملــي او محرمــو ســندونو کلکــه ســاتنه وکــړي او اجــازه ور نــه کــړي چــې هــر
څــوک یــې لــه کاپــي او د شــخصي ګټــو لپــاره لــه ځــان ســره وســاتي؛ ځکــه نــو بایــد ټــول محــرم
ســندونه پــه یــو ځانګــړي ځــای کــې د خلکــو لــه السرســي لــرې وســاتل شــي او هــر حکومتــي،
حزبــي او سیاســي چارواکــي تــه د دې اجــازه ورنــه کــړل شــي چــې پــټ او محــرم ســندونه پــه
غیــر قانونــي توګــه ترالســه کــړي ،بیــا پــه ځانګــړي ډول د ملــي امنیــت پــه اداره کــې چېــرې چــې د
داســې مهمــې ادارې غــړي د تــل لپــاره هېــواد او ملــي ګټــو تــه ژمــن او لــه دنــدې تــر ګوښــه کېــدو
وروســته هــم تــر کلــک نظــارت النــدې ســاتل کېــږي.
پــه اوســني ترینګلــي حالــت کــې د محرمــو ســندونو ســاتنه اړینــه ده او دغــه اطالعــات بايــد
يواځــې د ملــي ثبــات او ښــېګڼې لپــاره وکارول شــي ،نــه د حزبــي ،قومــي او شــخصي اغراضــو
لپــاره .د محرمــو ســندونو خپــرول او یــا د شــخصي ګټــو او شــهرت لپــاره کارول ملــي ثبــات لــه
لــوی ګــواښ ســره مــخ کــوي او د هېــواد اســتخباراتي او کشــفي ارګانونــه کمــزوري او کار یــې بــې
اغېــزې کــوي؛ ځکــه کلــه چــې پــټ او مهــم اطالعــات د خلکــو الس تــه ورشــي ،نــو اســتخباراتي
ارګانونــه اړ کېــږي چــې خپلــې اطالعاتــي ســرچينې ،میتــود او تاکتیــک بــدل کړي .پــه هېــواد
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کــې هــر ډول امنيتــي ســرچينې ،میتــود او اطالعــات بایــد محــرم وســاتل شــي؛ ځکــه ټــول محــرم
اطالعــات ،ســندونه او موثقــې ســرچينې ملــي ثبــات او امنیــت ټینګــوي او د خلکــو ژونــد خوندي
کــوي او ډاډمنــوي .اســتخبارات راز ســاتنه غــواړي ،راز او پــټ کار تــل تــر بریــد النــدې وي ،د
هېــواد ملــي ګټــې او ثبــات د راز او پټــو اســرارو پــه کلکــې ســاتنې ،د ســري اطالعاتــو پــر راټولولــو

او د هغــو پــه تحلیــل پــورې تړلــي وي.

کلــه چــې د یــوه هېــواد پــټ او محــرم اطالعــات افشــا شــي او یــا د دښــمن الس تــه ولوېــږي ،نــو
د حکومــت اســتخباراتي چــارې لــه ګــواښ ســره مــخ کېــږي .د محرمــو ســندونو ســاتل او امنیــت
ډېــره پاملرنــه غــواړي؛ ځکــه چــې هغــه برخــه تــل تــر بریدونــو النــدې وي او دښــمن پــه دې هڅــه
کــې وي چــې د یــوه هېــواد یــا حکومــت محــرم اطالعــات ترالســه کــړي او د خپلــو شــخصي ګټــو
او اهدافــو لپــاره یــې وکاروي.
پــه  ۲۰۱۰زېږديــز کال کــې د ويکــي لېکــس موضــوع چــې زرګونــه ډيپلوماتيــک محــرم يادښــتونه
يــې عامــو خلکــو تــه پــه ډاګــه کــړل ،د ګــواښ يــوه ډېره مهمــه بېلګــه ده؛ ځکــه که چېــرې اطالعات
پــه داســې توګــه وســاتل شــي چــې غيــر مجــوز خلــک ورتــه السرســی پيــدا کــړي ،نــو عواقــب بــه
يــې ډېــر بــد او پــه عيــن وخــت کــې ډېــر پــراخ وي .هغــه اصلــي حالــت او شــرايط چــې خبــره يــې
تــر ويکــي لېکــس ورســوله ،ال تــر اوســه هــم چــا تــه څرګنــده نــه ده او کېــدای شــي هېڅکلــه هــم
څرګنــده نــه شــي ،خــو داســې بــاور دی چــې يــو کــس ډېــر اطالعــات پــه نــا قانونــه توګــه ترالســه
کــړي او نــاوړه ګټــه تــرې اخلــي ،لــه همــدې املــه دا موضــوع را برســېره شــوه چــې د اطالعاتــو
ســاتلو لپــاره د قانــون او سيســتم جــوړول ډېــر اړيــن کار دی.
دغــه مهمــه موضــوع د حکومــت ځانګــړې پاملرنــې تــه اړتیــا لــري چــې د اصولــو لــه رامنځتــه
کولــو او د قوانینــو لــه عملــي کولــو څخــه پرتــه نــه حــل کېــږي؛ ځکــه چــې د هېــواد اساســي
قانــون ،د رســنیو قانــون ،اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون او اســتخباراتي اصــول د پټــو اطالعاتــو
او محرمــو هغــو ســندونو خپــرول منــع کــړي چــې ملــي ثبــات زیانمنــوي .دا او ورتــه ســتونزې
قانونــي او حقوقــي حــل تــه اړتیــا لــري .لــه قانــون ،اصولــو او مســوولیت هــا خــوا پــه اســتخباراتي
او څېړنیــزو برخــو کــې اخــاق ،ژمنتیــا او اعتمــاد ځانګــړی اهمیــت لــري؛ ځکــه هــر څــوک چــې
د یــوه هېــواد پــه اســتخباراتي اداره کــې پــر لــوړ پســت ګومــارل کېــږي ،هغــه بایــد لــه وړوکوالــي
یــا هــم لــه ډېــر وخــت راهیســې پــاک ،ژمــن او اعتمــادي څــوک و اوســي او د دغــه مهــم کار
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لپــاره یــې ځانګــړې روزنــه لیدلــې وي .لــه بــده مرغــه پــه هېــواد کــې غیــر مســلکي ،کــم ظرفــه،
بــد اخالقــه او بــې اعتمــاده افــراد او اشــخاص د حزبــي ،قومــي او شــخصي ګټــو د خوندیتابــه پــه
موخــه د معاملــو پــه تــرڅ کــې پــر خــورا مهمــو څوکیــو ګومــارل کېــږي او ډېــر ځلــې څوکــۍ ډالــۍ
کېــږي چــې پــه پایلــه کــې د هېــواد ملــي ګټــې او د خلکــو امنیــت لــه لــوی خطــر ســره مــخ کــوي .د

ملــي امنيــت چارواکــي د هغــه امتيــاز لــه املــه چــې لــري يــې ،هــر ډول پټــو او حساســو اطالعاتــو
تــه السرســی لــري ،خــو د دغــو ســندونو د مديريــت پــه پلمــه بايــد هغــه پــه شــخصي ځايونــو او
يــا خپلــو کورونــو کــې ونــه ســاتي؛ ځکــه د دغــه ډول اطالعاتــو ســاتنې لپــاره خونــدي ځايونــه
لــه مخکــې پــه نښــه شــوي وي چــې پــه غيــر مترقبــه او نــورو پېښــو کــې ورتــه زيــان ونــه رســېږي.
د يادونــې وړ ده ،جوهانزبــورګ د  ۱۷اصــل لــه مخــې ،پــه هــره وســيله کــه قانونــي وي يــا غيــر
قانونــي ،يــو ځــل چــې اطالعــات پــه عمومي توګــه د السرســي وړ وګرځېــدل ،د دې ډول اطالعاتو
خپرولــو د مخنيــوي پــه اړه هــر ډول هڅــه او دليــل بــه د عامــو وګــړو د پوهــاوي حــق تــر پښــو
النــدې کــول وي او بيــا يــې بايــد دولــت مخــه ونــه نيســي.
لــه بلــې خــوا د بيــان ازادۍ د پياوړتيــا لپــاره د نړيــوال ميکانيــزم ګــډه اعالميــه چــې د ۲۰۰۶
زېږديــز کال د ډیســمبر پــه ۱۹مــه د بيــان او مفکــورې د ازادۍ لپــاره د ملګــرو ملتونــو ځانګــړي
خبريــال ،د  OSCEاو  OASســازمانونو او د بشــري او انســاني حقونــو لپــاره د افريقا کمېســيون
( )ACHPRد اســتازو لــه خــوا تصويــب شــوې ده ،راغلــي چــې ژورنالېســتان بايــد د محرمــو
او پټــو اطالعاتــو خپرولــو لــه املــه ګــرم ونــه ګڼــل شــي ،خــو پــه دغــه شــرط چــې د دغــو اطالعاتــو
پــه الســته راوړنــو کــې يــې کومــه درغلــي نــه وي کــړې؛ ځکــه چــې دا د مســوولو چارواکــو دنــده
ده چــې پــه مشــروع ډول د محرمــو اطالعاتــو ســاتنه وکــړي.
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شپاړسم څپرکى

اطالعاتو ته د السرسي د څارنې کمېسيون دندې
د څارونکي بنسټ خپلواکي

څارونکــى بنســټ يــا اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون اړتيــا لــري چــې لــه دولــت
څخــه خپلــواک وي؛ ځکــه چــې رول يــې د دولــت د تصميمونــو بياکتنــه ده .کــه چېــرې کمېســيون
خپلــواک نــه وي ،نــو د دې تمــه شــته چــې پــر خپــل تصميــم لــه ســره غــور وکــړي.
پــه ورتــه وخــت کــې د دې ډول بنســټونو د خپلواکــۍ ســاتل اســانه کار نــه دى ،پــه ځانګــړي ډول
پــه هغــو هېوادونــو کــې چــې د دغســې بنســټونو د خپلواکــۍ دود ونــه لــري.

د دغــه ډول خپلــواک والــي کيلــي ،هغــه الره ده چــې د دغــه بنســټ د غــړو پــه ټاکنــه کــې تــرې کار
اخيســتل شــوى دى؛ د بېلګــې پــه ډول پــه هندوســتانکــې د اطالعاتــو کمېشــنر د ولسمشــر لــه لــوري
ټــاکلکېــږي ،البتــه د هغــېکمېټــې پــه سپارښــته چــې لومــړی وزيــر ،د اپوزېســيون مشــر او د وزيرانــو
کابينــه چــې د لومــړي وزيــر لــه لــوري ټــاکل شــوې وي ،غړيتــوب ولــري .په داســې حالکــې چې دغه
کمېشــنر پــه دولــتکــې مهــم نــه دى ،خــو دغــهکار لــږ تــر لــږه يــو ډاډ رامنځتــهکــوي چــې اپوزېســيون
يــو مقــام لــري او کــوالى شــي د ټولــو ناخپلواکــو مقرريــو (ټاکنــو) پــه اړه اعتــراض وکــړي.
پــه جاپــان کــې دغــه کمېشــنر د لومــړي وزيــر لــه لــوري د ملــي شــورا د دواړو جرګــو (ولســي
جرګــه او مشــرانو جرګــه) د تصويــب پــر بنســټ ټــاکل کېــږي ،خــو اپوزېســيون ،پــر رســنيو او
مدنــي ټولنــې ســربېره فرصــت لــري چــې د ســتونزې د شــتون پــر مهــال خپــل غــږ اوچــت کــړي.
پــه مکســيکو کــې دا ټاکنــې د اجرائیــه څانګــې لــه لــوري کېــږي ،خــو کــوالى شــي د مشــرانو جرګــې
(ســنا) او دايمــيکمېســيون لــه لــوري رد شــي ،دغــه سيســتم د جاپــان لــه سيســتم ســره ورته والــى لري.

خــو پــه برېتانيــا کــې د نــورو لوړپــوړو کارکوونکــو د ټاکنــې پــه څېــر ،د اطالعاتــو کمېشــنر ټاکنــه
هــم د يــوې عمومــي ســيالۍ لــه الرې ترســره کېــږي؛ هــر څــوک چــې لــه دغــه مقــام ســره لېوالتيــا
ولــري ،کــوالى شــي غوښــتنه وکــړي ،څــو د ټاکنــو پــه پروســه کــې مخــې تــه والړ شــي او باالخــره
د مدنــي خدمتونــو د خپلــواک بنســټ لــه لــوري څارنــه ترســره کېــږي.
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د دغه بنسټ د خپلواکۍ د تضمين لپاره د مالتړ نور موارد:
•کلــه چــې دغــه غــړي ټــاکل کېــږي ،بايــد امنيــت یــې خونــدي وي؛ ځکــه چــې د پوســټ
لپــاره د ټــاکل شــوي وخــت تضميــن ورکــړل شــوى او منفکــي يــې لــه ټــاکل کېــدو وروســته
ســتونزمنه ده .د هغــوی د منفکــۍ پــه برخــه کــې غــوره الره دا ده چــې هغــه وخــت لــه خپلــې
دنــدې منفــک کيــدای شــي چــې ځينــي مقــررات عملــي نــه شــي کــړاى؛ لکــه لــه کــوم المــل
پرتــه پــه ناســتو کــې ګــډون ،ناتوانــي او جنايــي ســلوک .ځينــې ځانګــړې ســاتنې لــري؛ يعنــې
کولــى شــي د لــرې کولــو پــه اړه محاکمــو تــه اســتيناف غوښــتنه وکــړي.
•غــوره الره دا ده ،هغــه کســان چــې پيــاوړې سياســي اړيکــې لــري ،د غړيتــوب مخنيــوى يــې
وشــي .عمومــي اســتثناوې پــه دې برخــه کــې د دغــو کســانو پــه اړه شــته دي.
•د دغــو پوســټونو (څوکيــو) ترالســه کولــو لپــاره ځينــي شــرايط شــته دي؛ د بېلګــې پــه ډول
پــه دې اړه د تجربــې لــرل ،د بېلګــې پــه ډول د حقوقــو ،د اطالعاتــو مديريــت ،ژورنالېــزم او
نــورو پوهنــو پــه برخــه کــې تجربــه لــرل.
•کــه چېــرې دولــت بوديجــه کنټــرول کــړي ،نــو دغــه بنســټ هــم دولــت کنټرولــوي؛ ځکــه خــو
د نظارتــي بنســټ د خپلواکــۍ لپــاره د بوديجــې خپلــواک جريــان مهــم دى ،بنســټ بايــد د
دې پــر ځــاى چــې د وزيــر يــا بــل لوړپــوړي چاروکــي لــه لــوري تصويــب شــوې بوديجــه
ولــري ،بايــد د پارلمــان لــه لــوري تصويــب شــوې بوديجــه ولــري.
د افغانستان اطالعاتو ته د السرسي د څارنېکمېسيون د خپلواکۍ ضمانتونه نسبت ًا کمزوري دي:
• د کمېسيون له ۱۳غړو څخه ٤يې د وزيرانو او يا هم نورو رسمي بنسټونو له خوا ټاکلکېږي.
• د کار درېکلنه موده د قانون له مخې تضمينېږي ،خو د اړوندې ادارې د دندې ترک تابع دى.
•ښــايي غــړي يــې د سياســي ګونــد غړيتــوب ونــه لــري ،خــو د سياســي او رســمي تــړاو پــه
اړه نــور کــوم محدوديتونــه نشــته .پــه داســې حــال کــې چــې د کمېســيون يــو غــړی بایــد د
ګوندونــو لــه خــوا کمېســیون تــه معرفــي شــي.
•د هغــوى معاشــونه د اطالعاتــو او فرهنــګ وزارت او ولسمشــر لــه لــوري ټــاکل کېــږي او د
وزارت د بوديجــې لــه الرې ورکــول کېــږي.
د دغه کمېسيون ادارې او اجرائيوي چارې د اطالعاتو او فرهنګ وزارت له لوري تنظيمېږي.
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د کمېسيون دندې

پــه عمومــي ډول اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون دنــدې پــه دوو برخــو وېشــل
کېــږي :شــکايتونو تــه رســېدنه او نــور ټــول فعاليتونــه چــې تــر ډېــره ترويجــي بڼــه لــري.
د کمېسيون اصلي دندې او واکونه د قانون په ١٩مه ماده کې په الندې ډول ثبت شوي دي:
•لــه ادارو څخــه د اطالعاتــو غوښــتونکو د السرســي پروســې او د هغــې د وړانــدې کولــو د
څرنګوالــي څارنــه.
•د غوښــتونکو د شــکايتونو څېــړل ،د اړتیــا پــه صــورت کــې د ادارو د اطــاع رســونې لــه
مســوولو مراجعــو څخــه د ســندونو او مدارکــو غوښــتل او د پوهــاوي کچــې لوړولــو پــه
ګــډون د تصميمونــو خپــرول.
•غوښتونکو او ادارو ته د الزمو مشورو وړاندې کول.

•د ادارو د اطــاع رســونې د مســوولو مراجعــو د راپــور ارزول (د ٢١مــې مــادې د حکــم پــر
بنســټ بايــد هــره مياشــت وړانــدې شــي).
• ولسمشر او ملي شورا ته دکمېسيون د فعاليتونو د کلني راپور وړاندېکول او د هغه خپرول.

•پــه هېــواد کــې د روزنیــزو پروګرامونــو (احتمــا ًال د پوهــاوي ورکولــو د برخــې ډېــر فعاليتونــه
را نغــاړي) جوړولــو لــه الرې د اطــاع رســونې د فرهنــګ غښــتلتیا.
•د عامــه خبرتيــا لپــاره د کمېســيون د تصميمونــو خپــرول ،د اړونــدو اليحــو او کړنــارو
تصويبــول چــې داخلــي کارونــه رانغــاړي او پــه ورتــه وخــت کــې پــر نــورو هغــو قوانينــو
تبصــره کــول چــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق تــرې اغېزمــن کېــږي.
• پــه قانــون کــې د نــورو درج شــوو دنــدو ســر تــه رســول او کمېســيون بايــد خپــل ځــان لــه
اداري اړخــه هــم منســجم کــړي.
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د کمېسيون اداره

د کمېســيون اداره پــه دوو برخــو (د کمېســيون غــړي او د کمېســيون د داراالنشــاء کارکوونکــي)
وېشــل شــوې ده.

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ١٦مــې مــادې لــه اوومــې فقــرې ســره ســم ،د کمېســيون د
فعاليــت ډول د هغــې کړنــارې مطابــق چــې د کمېســيون لــه خــوا وضــع کېــږي ،تنظيمېــږي (د
کمېســيون د غونــډو چــارې د ٢٠مــې مــادې د پنځمــې فقــرې لــه مخــې د بېلــې کړنــارې پــه
وســیله تنظيمېــږي).
خــو ٢٤مــه مــاده داســې صراحــت لــري“ :د کمېســيون اداري او اجرائيــوي چــارې پــه مرکــز کــې
د اطالعاتــو او فرهنــګ وزارت لــه خــوا او پــه واليتونــو کــې د اطالعاتــو او فرهنــګ د رياســتونو
لــه لــوري د کړنــارې مطابــق ،تنظيــم او پــر مــخ بيــول کېــږي”.
پــه قانــون کــې پــوره روښــانه نــه ده خــو ښــه ده چــې د کمېســيون د اداري او اجرائيــوي چــارو يــا د
کمېســيون د داراالنشــاء او خپلــهکمېســيونکــې د غــړو او کارکوونکــو تــر منــځ د چارو تفکيک وشــي.
د قانــون د ١٦مــې مــادې څلورمــه فقــره حکــم کــوي چــې د کمېســيون مشــر ،مرســتيال او منشــي
د غــړو لــه منځــه د يــوه کال لپــاره غــوره کېــږي .د يــوې بلــې دورې لپــاره يــې بيــا انتخــاب کېــدل
مجــاز دي .اړينــه ده چــې کمېســيون د خپلــې رايــې کارونــې لپــاره يــو سيســتم جــوړ کــړي؛ د
بېلګــې پــه ډول ،د دې پــه ګوتــه کــول چــې د غــړو نومانــدي څــه ډول ترســره کېــږي ،لــه څــه ډول
کړنــارې کار واخيســتل شــي (مثـ ً
ـا خبــرې اتــرې ،پرزنټېشــن او نــور) ،رايــه څرنګــه ورکــړل شــي
(لکــه څرنګــه چــې پــه نــورو بنســټونو کــې معمــول ده ،برحالــه مشــر د ټاکونکــې رايــې صالحيــت
ولــري ،خــو دا حالــت پــه ځانګــړي ډول د لومــړي کمېســيون پــه ټاکنــو کــې صــدق نــه کــوي).
دا چــاره بايــد د نــوو ټاکنــو لپــاره يــو زمانــي او دورانــي جــدول ولــري (لکــه ،د حاضــرې کاري
دورې لــه پــاى تــه رســېدو يــوه مياشــت وړانــدې ترســره شــي) او احتمــا ًال د خدمــت دورو حــد
اکثــر ټاکنــه (دوې يــا درې دورې) هــم ولــري.

د کمېسیون د داخلي ټاکنو کړنالره:

کمېســيون اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د شپاړســمې مــادې د حکــم پــر بنســټ ،اطالعاتــو
تــه د السرســي پــر قانــون د څــار کمېســیون د داخلــي ټاکنــو د تنظیــم او ترســره کېــدو پــه موخــه
د کمېســیون د غــړو لــه منځــه د رييــس ،مرســتیال او منشــي د ټاکلــو لپــاره پــه اتــو مــادو کــې
کړنــاره جــوړه کــړې ده.
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د ټاکنــو کمېټــه د کمېســیون لــه درېیــو غــړو څخــه جــوړه شــوې ده چــې پــه داوطلبانــه ډول د
کمېســیون د اکثریــت غــړو لــه تاییــد وروســته د ټاکنــو بهیــر پــر مــخ بیايــي .د ټاکنــو ترســره کولــو
کمېټــې غــړي د رايــې ورکولــو حــق لــري ،خــو نــه شــي کــوالی پــه یــوه وخــت کــې خپــل ځــان د
رييــس ،مرســتیال او منشــي څوکیــو تــه نومانــد کــړي.
د ټاکنو ترسره کولو کمېټې دندې او واکونه عبارت دي له:

•د کمېسیون د رييس ،مرستیال او منشي څوکیو لپاره د کاندیدانو د نومونو ثبتول.

•د کمېســیون د ټاکنــو ترســره کولــو لپــاره د اړینــو اســانتیاوو او د رايــې ورکولــو د پاڼــو
برابــرول او ترتیبــول.

•پــه ځانګــړي فــورم کــې چــې د ټاکنــو ترســره کولــو د کمېټــې پــه وســیله ترتیــب شــوی ،د
رايــې ورکولــو لپــاره د حاضــرو غــړو ثبتــول.
•د رايې ورکولو له بهیر څخه څارنه.

•د کمېسیون د غړو او څارونکو په مخکې د رایو شمېرل.

•د ټاکنو د پایلو اعالن او په ټاکنو کې بریالي شوو کسانو ته د اعتبارلیکونو سپارل.

•د ټاکنیــزو شــکایتونو اورېــدل ،د شــکایتونو پلټــل او د شــکایتونو ،ســرغړونو او د کمېســیون
د ټاکنیــزو ســرغړونو پــه اړه وروســتۍ پرېکــړې ترســره کــول.

د رايې ورکولو ډول:

رایــه ورکــول پــه پــټ او مســتقیم ډول دي چــې د کمېســیون هــر غــړی د هــرې څوکــۍ لپــاره د یوې
رايــې ورکولــو د حــق درلودونکــی دی .د هــرې څوکــې لپــاره د رايــې ورکولــو یــوه پاڼــه جــوړه او
د رايــې ورکولــو پــر مهــال رایــه ورکوونکــو تــه وېشــل کېــږي.

د رایو شمېرل او د پایلو اعالن:

 -۱د رايې ورکولو د وخت له پای ته رسېدو وروسته کمېټه د رایو پر شمېرلو پیل کوي.

 -۲کمېټــه د رايــې ورکولــو پاڼــې د رایــې ورکوونکــو لــه شــمېر ســره پرتلــه کــوي ،پــه هغــه صورت
کــې چــې د رایــو پاڼــې د رايــې ورکوونکــو لــه شــمېر څخــه توپيــر ولــري ،کمېټــه بایــد لــه ســره
ټاکنــې ترســره کــړي.
 -۳لــه شــمېرلو څخــه وروســته د رایــو شــمېره د ټاکنــو د پایلــو پــه فورمــې کــې لیــکل کېــږي ،د
هــرې څوکــۍ لپــاره د ډېــرو رایــو بریالــی شــخص اعالنېــږي.
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 -۴د یــوې څوکــۍ لپــاره د کاندیدانــو تــر منــځ د رایــو د مســاوي والــي پــه صــورت کــې د همدغــو
کاندیدانــو تــر منــځ چــې د مســاوي رایــو درلودونکــي وي ،د هماغــې څوکــۍ لپــاره پــه هماغــه
ورځ لــه ســره ټاکنــې ترســره کېــږي.
 -۵پــه هغــه صــورت کــې چــې پــه دويــم پــړاو کــې هــم د کاندیدانــو لــه ډلــې څخــه هېــڅ یــو یــې
ډېــرې رایــې ترالســه نــه کــړي ،هغــه کاندیــد چــې د ډېــرو لــوړو زده کــړو او کاري تجربــې څښــتن
وي ،د ګټونکــي پــه توګــه اعالنېــږي.

د کمېسيون کاري غونډې:

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون شــلمه مــاده د کمېســيون د غونــډو جوړولــو قواعــد
داســې وضــع کــوي:
“د کمېســيون عــادي غونــډې پــه هــرو پنځلســو ورځــو کــې يــو ځــل او فــوق العــاده غونــډې يــې
د کمېســيون د رييــس د غوښــتنې او يــا د غــړو د يــوه ثلــث پــه وړانديــز جوړېــداى شــي”.
د کمېســيون د غونــډو د جوړېــدو نصــاب د کمېســیون د غــړو لــه اکثريــت حضــور څخــه عبــارت
دى؛ بایــد لــه  ۱۳غــړو څخــه اووه تنــه يــې حاضــر وي.
د کمېســيون تصميمونــه د حاضــرو غــړو د رايــو د اکثريــت پــر بنســټ نيــول کېــږي ،د رايــو د
مســاويتوب پــه صــورت کــې هغــه اړخ تــه چــې رييــس رایــه ورکــړې ده ،اکثريــت ګڼــل کېــږي.
اړينه ده چې په دې برخه کې ځيني متمم قواعد هم زيات شي؛ لکه:

•د غونــډو مشــري بــه معمــو ًال د کمېســيون رييــسکــوي ،خــو د هغه په نه شــتونکې مرســتيال او د
هغــه پــه نشــتواليکــې هغــه غــړى چــې د نــورو غــړو له خــوا ټــاکلکېــږي ،د غونډې مشــريکوي.
•د غونــډو جوړېــدو اطالعيــه؛ د بېلګــې پــه ډول د غونــډې اجنــډا وخــت او ځــاى بايــد پرتــه
لــه بېړنيــو حالتــه درې کاري ورځــې مخکــې د غونــډې لــه برخــه والــو ســره شــريک شــي.
•د غونــډې بهيــر د يادښــتونو نيولــو اړتيــا شــته او ترجيح ـ ًا د منشــي لــه خــوا نیــول کېــږي.
يــادو غونــډو تــه د اعتبــار ورکولــو لپــاره لــه داســې ميتــود څخــه کار اخيســتل کېــږي چــې
پرېکــړې د مصوبــو پــه کتــاب کــې رســول کېــږي او د کمېســيون د غــړو د حاضــرو غــړو لــه
کتنــې وروســته الســليک کېــږي.
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د ٢٢مــې مــادې لومــړۍ فقــره حکــم کــوي چــې د کمېســيون رييــس او غــړي نــه شــي کــوالى د
تصميــم نيولــو پــه هغــو غونــډو کــې چــې ذينفــع وي ،ګــډون وکــړي.

اړينــه ده د دغــه حکــم د عملــي کولــو د څرنګوالــي پــه اړه قواعــد وضــع شــي ،مثـ ً
ـا غــړي مکلــف
وبلــل شــي څــو خپــل دا ډولګټــور والــى (د ګټــو تضــاد) یــې چــې هــر وخــت تر ســترګو شــي ،اعالن
کــړي او نــور غــړي د اړتيــا پــر مهــال د رايــو پــر اکثريــت پرېکــړه وکــړي چــې ايــا دا ډول ګټورتــوب
داســې کومــه بڼــه ده چــې پــه تصميمونــو کــې د شــخص د ګــډون مخنيــوى کــوي يــا نــه ،دا بــه هــم
ګټــور وي کــه مشــخص شــي چــې څــه ډول ګټورتــوب ،غــړى لــه تصميــم نيولــو راګرځولــى شــي.
د ٢٢مــې مــادې دويمــه فقــره څرګنــدوي چــې د کمېســيون رييــس او غــړي نــه شــي کــوالی د
دنــدې د اجــراء پــه وخــت کــې يــا د هغــې لــه پرېښــودو وروســته هغــه اطالعــات چــې ترالســه
کــړي يــې دي او د هغــو افشــاء کــول اطالعاتــو تــه د السرســي د قانــون د حکمونــو مطابــق
ممنــوع وي ،افشــاء يــا لــه هغــو څخــه پــه خپلــه او يــا د خپلــو خپلوانــو پــه ګټــه اســتفاده وکــړي.
غــوره بــه وي چــې غــړي پــه دې برخــه کــې د خپلــې بــې پلــوۍ ســاتلو او د کمېســيون ګټــو تــه د
ترجيــح ورکولــو لپــاره لــوړه وکــړي.
د قانــون د ١٦مــې مــادې پنځمــه فقــره څرګنــدوي چــې اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې
کمېســيون غــړي د حــق الحضــور مســتحق دي چــې د هغــو انــدازه د اطالعاتــو او فرهنــګ
وزارت لــه خــوا وړانديــز ،د ولسمشــر لــه خــوا منظورېــږي او د اطالعاتــو او فرهنــګ وزارت لــه
بوديجــې څخــه ورکــول کېــږي.

پورتــه يــاد حکمونــه غالب ـ ًا لــږ تــر لــږه پــه لومړيــو کــې د غــړو لــه لحاظــه د کمېســيون د چــارو
ادارې لپــاره بســنه کــوي .پــه ورتــه وخــت کــې د داراالنشــاء مديريــت احتمــا ًال څــو چنــده پېچلــى
دی ،يــو انتخــاب بــه دا وي چــې دغــه موضــوع د ٢٤مــې مــادې د حکــم مطابــق د اطالعاتــو او
فرهنــګ وزارت پــر غــاړه واچــول شــي ،خــو بايــد هېــره نــه شــي چــې وزارت تــه د يــوې داســې
مهمــې موضــوع ســپارل بــه ډېــرې جــدي ســتونزې هــم ولــري؛ لکــه پــه اندونيزيــا کــې د کمېســيون
کارکوونکــي د عامــه خدمتونــو موظفيــن دي چــې د مخابراتــو وزارت لــه خــوا اداره کېــږي .دا
ســتونزه د ســترو نــورو ســتونزو پيــدا کېــدو المــل شــوې؛ ځکــه چــې يــاد شــوي کارکوونکــي د
کمېســيون پــر ځــای حکومــت تــه وفــادار وي ،پــه داســې حــال کــې چــې کمېســيون خپلــه د
حکومــت پــر پرېکــړو د څارنــې دنــده لــري.
ســره لــه دې چــې د قضيــو پــه اړه نهايــي پرېکــړه د کمېســيون د غــړو لــه خــوا کېــږي ،غــړي پــه
بشــپړ ډول خپلــواک دي ،خــو د کارکوونکــو د خپلواکــۍ نشــتوالى د ګڼــو ســتونزو پيــدا کېــدو
المــل ګرځېدلــى دى .پــه پايلــه کــې کمېســيون پــه هېــواد کــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون
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حکمونــه د کمېســيون د داراالنشــاء د کړنــو پــه اړه لــه ننګونــو ســره مــخ کــړل؛ دليــل يــې دا و چــې
اساس ـ ًا بايــد د کمېســيون کارکوونکــي خپلــه د کمېســيون تــر کنټــرول النــدې وي.
دې تجربــې تــه پــه پــام ســره ،کمېســيون د دې پــه اړه چــې دا ســتونزه څرنګــه حــل کــړي ،بايــد پــه
احتيــاط ســره ګام واخلــي .بنســټيزه موضــوع دا ده چــې د داراالنشــاء کارکوونکــي يــا پــه بــل عبــارت
د کمېســيون اداري برخــه بــه څــوک ټاکــي؟ کــه چېــرې هغــوى د عامــه خدمتونــو موظفيــن وي يــا
هــم لــه دې بدتــره ،داســې کارکوونکــي وي چــې ال هــم د وزارت لپــاره کار کــوي ،پــه ډېــر احتمــال
ســره چــې د وفــادارۍ ســتونزه بــه رامنځتــه شــي چــې د کمېســيون د کار پــر ډول بــه اغېــز وکــړي.
دويمــه مســئله دا ده چــې د داراالنشــاء او کمېســيون غــړي بايــد کومــې دنــدې ترســره کــړي،
دې موضــوع تــه پــه پــام ســره چــې د کمېســيون غــړي پــه دوو اونيــو کــې يــو ځــل غونــډه کــوي،
هغــوى بــه د چــارو د تنظيــم لپــاره د داراالنشــاء همــکارۍ تــه اړتیــا ولــري.
پــه ځينــو مــواردو کــې کارکوونکــي د شــکايتونو د مقدماتــي ارزونــې او حتــى د تصميمونــو د
مخکنــي يادښــت لپــاره مهــم رول لوبــوي ،پــر دې اســاس کــه چېــرې د داراالنشــاء کارکوونکــي
حکومتــي موظفيــن وي ،دغــه وضعيــت بــه پــه هېــڅ ډول هــم مناســب نــه وي؛ د بېلګــې پــه ډول
پــه کانــاډا کــې د اطالعاتــو کمېســيون دفتــر د يــوې بشــپړې ځانګــړې ادارې پــه توګــه فعاليــت
کــوي ،کمېشــنر کارکوونکــي ګومــاري او کارکوونکــي يواځــې هغــه تــه راپــور ورکوي .د شــکايتونو
او حقوقــي چــارو يــو ځانګــړى واحــد شــته چــې د ټولــو شــکايتونو مقدماتــي ارزونــه ترســره
کــوي ،دا هــم پــه کــې شــامل دي چــې کومــه اســتثنا پــه کــوم مــورد کــې صــدق کــوي .معمــو ًال د
شــکايتونو کمېشــنر يواځــې شــکايتونه الســليکوي ،خــو دا چــې کارکوونکــي يــې تــر غــوږ ور تېــره
کــړي چــې پــه ځانګــړي ډول د کومــو شــکايتونو پــه اړه يــوه ځانګــړې ســتونزه شــته ،پــه هغــه
صــورت کــې يــې خپلــه کمېشــنر څېــړي .ښــکاره ده کــه چېــرې ټــاکل شــوې وي چــې کارونــه پــه
دې ډول مخــې تــه يــووړل شــي ،کارکوونکــي بايــد پــه مطلــق ډول لــه حکومــت څخــه خپلــواک
وي او يواځــې هغــه کمېســيون تــه وفــادار پاتــې شــي چــې کار ورتــه کــوي.

د شکايتونو څېړنه

د تقاضــا يــا غوښــتنو پــه څېــر ،شــکايتونو تــه د رســېدو پــه برخــه کــې دوه بنســټيز ګامونــه شــته
دي؛ لومــړى دا چــې شــکايتونه څرنګــه ترالســه شــي يــا پــه بــل عبــارت ،غوښــتونکي څرنګــه
خپــل شــکايتونه درج کــوالى شــي او دويــم ګام دا کمېســيون بــه شــکايتونه څرنګــه څېــړي .د
شــکايتونو پروســې د اســانۍ لپــاره غــوره ده چــې د شــکايت وړانــدې کولــو لپــاره يــو ســاده فــورم
جــوړ شــي ،دغــه فــورم بايــد د کمېســيون او د دولتــي ادارو پــه وېبپاڼــو کــې وي خــو غوښــتونکى
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بايــد اړ نــه وي چــې حتمــي دې دغــه فــورم بشــپړ کــړي .غوښــتونکی بايــد پــه هــر صــورت
کــې وکــوالى شــي خپــل غوښــتل شــوي يــا د اړتيــا وړ اطالعــات پــه يــوه ســاده پاڼــه کــې هــم
وغــواړي .دغــه فــورم د اطالعاتــو لــه غوښــتونکي ســره د کار پــه اســانتيا کــې مرســته کــوي ،حتــى
امــکان لــري د شــکايتونو دواړو پړاوونــو لپــاره ځانګــړي فورمونــه جــوړ شــي.
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه ٢٥مــه مــاده کــې پــه لنډیــز ســره د شــکايتونو د څېړنــې اړونــد
قواعــد وضــع شــوي چــې مهــم قواعــد يــې پــه النــدې ډول دي:
•غوښــتونکی کــوالی شــي خپــل شــکايت پــه دغــه قانــون کــې د درج شــوو حکمونــو پــه پــام
کــې نيولــو ســره ،کمېســیون تــه وړانــدې کــړي ،خــو قانــون پــه حقیقــت کــې پــه دې موخــه
کــوم قواعــد نــه دي وضــع کــړي ،بلکــې پــه ډاګــه کــوي چــې دا چــاره بــه د هغــو کړنــارو
پــر بنســټ ترســره شــي چــې د مرکــزي کمېســيون لــه خــوا وضــع شــوې دي او واليتــي
کمېســيونونه بــه تــرې پيــروي کــوي.
•کمېســیون مکلــف دی ،شــکايت د هغــه د رســېدو لــه نېټــې څخــه پــه دوو کاري غونــډو کــې
وڅېــړي چــې د پنځلســمې مــادې پــر بنســټ ،پــه هــرو  ١٥ورځــو کــې يــو ځــل جوړېــږي .د
يادونــې وړ ده چــې دا مــوده د شــکايتونو د پړاوونــو وهلــو لپــاره ډېــره لنــډه ده ،پــه ځانګــړي
ډول کــه چېــرې شــکايتونه ډېــر وي .غــوره ده چــې کمېســيون د ځينــو قضيــو لپــاره د دې
مــودې غځــول پــه پــام کــې ونيســي .همــدا قضيــه د شــکايتونو د چمتــو کولــو پــه چــاره کــې
د داراالنشــاء پــه اړه هــم صــدق کــوي؛ د بېلګــې پــه ډول اړينــه بــه وي چــې د شــکايت پــه
اړه د اړونــدې دولتــي ادارې نظــر واخيســتل شــي او د اطالعاتــو د غوښــتونکي ځــواب هــم
د يــادو نظرونــو پــه اړه ترالســه شــي.

کمېســيون د شــکايتونو د څېړنــې لپــاره ګڼــو کړنــارو وضــع کولــو تــه اړتيــا لــري .د هغــو مســايلو
يــوه برخــه چــې بايــد د شــکايتونو ترالســه کولــو او څېړنــې پــه برخــه کــې پــه پــام کــې ونيــول شــي،
پــه النــدې ډول دي:
•شــکايتونه لــه کومــې الرې (برېښــناليک ،پســت او شــخص) ثبتېدلــى شــي؟ دا موضــوع بــه
تــر هغــه پــورې چــې واليتــي کمېســيونونه نــه وي جــوړ شــوي ،د اطالعاتــو غوښــتونکو لپــاره
يــوه ســتره ننګونــه وي.
•شــکايتونه دکومــې مرجــع (واليتــيکمېســيونونه او مرکــزيکمېســيون) د واک اړونــد دي؟ البته
کلــه چــې واليتــيکمېســيونونه جــوړ شــي ،اړينــه ده پــه دې برخــهکــېکافــي وضاحــت وي ،څــو
د واکونــو د حــوزې لــه الســوهنې او لــه ممکنــه واکونــو څخــه مخنيــوى وشــي.
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•د کمېســيون اړيکــې لــه غوښــتونکو ســره تــر کومــې کچــې ښــې دي؟ دا مــوارد پــه هغــو
حالتونــو کــې چــې غوښــتونکي برېښــناليک تــه السرســى ولــري ،اســان دي ،خــو پــه نــورو
مــواردو کــې ډېــر ســتونزمن دي .کــه چېــرې کمېســيون ډېــرو اطالعاتــو تــه اړتيــا ولــري او
يــا هــم وغــواړي غوښــتونکي تــه د يــوه دولتــي بنســټ ادعــاوو تــه د ځــواب ويلــو فرصــت
ورکــړي ،څــه بــه پېــښ شــي.
•مهمــه ده د دولتــي ادارو نظــر واخيســتل شــي او پــه بنســټيز ډول بــه کمېســيون تــه مهمــه وي
چــې کــه چېــرې د اطالعاتــو غوښــتنه رد شــي ،پــر اصلــي اطالعاتــو کتنــه وکــړي ،دا ډول
اړيکــې څرنګــه پلــي کېــږي.
•کــه چېــرې کمېســيون احســاس کــړي چــې دولتــي اداره بشــپړ اطالعــات پــه واک کــې
ورکــوي او يــا پــه يــوه بلــه بڼــه د هغــو د کړنــو مخنيــوى کــوي ،څــه کار بــه ترســره کــړي ،کــه
چېــرې دولتــي اداره اصـ ً
ـا لــه هــر ډول ځــواب ورکولــو ډډه وکــړي ،څــه بــه کېــږي.

پــهګڼــو مــواردو کــې څارونکــي بنســټونهکوښــښکــوي څــو د لــورو تــر منــځ منځګړیتــوب وکــړي؛ د
بېلګــې پــه ډول پــه هغــو مــواردو کــې چــې معلــوم شــي د اطالعاتــو پړاوونــو پــه وهلو کــې ســتونزه ده.
دغــه حالــت ممکــن هغــه مهــال رامنځتــه شــي چــې دولتــي ادارې؛ د بېلګــې پــه ډول د اطالعاتــو
يــوې غوښــتنې تــه ځــواب نــه وي ويلــى او يــا يــې د اطالعاتــو د تقاضــا د رد لپــاره کافــي داليــل
نــه وي وړانــدې کــړي ،پــه داســې مــواردو کــې رســمي حــل الرو تــه چــې تــر ډېــره اجرایــي بڼــه
لــري ،اړتيــا نشــته؛ ځکــه معلومــه ده چــې قانــون تــر پښــو النــدې شــوى دى .پــه دغــه حالــت کــې
مهمــه دا ده چــې دولتــي اداره دې تــه چمتــو کــړای شــي چــې پــه مناســب ډول ځــواب ورکــړي
چــې تــر ډېــره پــه منځګړيتــوب پــورې تړلــې موضــوع ده؛ دولتــي ادارې تــه روښــانه کــړل شــي
چــې د ځــواب ورکولــو تــه مکلفــه ده او د ځــواب نــه ورکولــو پــه صــورت کــې بــه نــا ســمې پايلــې
ولــري .پــه دې برخــه کــې څرنګــه کېــدای شــي چــې د منځګړیتــوب يــو بهيــر د ٢٥مــې مــادې پــه
ټــاکل شــوي زمانــي محدوديــت کــې ځــاى شــي ،تدبــر او تعقــل تــه اړتيــا ده.
بلــه موضــوع چــې تفکــر تــه اړتيــا لــري ،دا ده چــې څرنګــه کېــدای شــي د پرېکــړو لــه پلــي کېــدو
ډاډ ترالســه شــي .د قانــون د ٢٣مــې مــادې د حکــم پــر بنســټ ،د کمېســيون پرېکــړې نهايــي دي،
لــه ابــاغ څخــه وروســته د پلــي کېــدو وړ ګرځــي .دا موضــوع دوه بالقــوه ســتونزې لــري؛ لومــړى
دا چــې کــه چېــرې شــکايت کوونکــي او دولتــي اداره وغــواړي د محکمــو پــر وړانــدې اســتيناف
وغــواړي ،څــه بــه رامنځتــه شــي؟ پــه پرېکنــده توګــه بايــد دغــه انتخــاب ممکــن وي .کمېســيون بــه
لــه دې مســئله ســره څرنګــه چلنــد وکــړي؟ ايــا دا بــه د کمېســیون غــړو تــه د منلــو وړ وي چــې
د محکمــې لــه خــوا د قضيــو تــر څېړلــو پــورې د پرېکــړې پلــې کېــدل پــه پېچلتيــا کــې پرېښــودل
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شــي او يــا دا چــې د کمېســیون غــړي بــه د خپلــې پرېکــړې پــر پلــي کېــدو پــه دغــه شــرط چــې د
هغــو د راګرځولــو لپــاره محکمــه واک ولــري ،ټينــګار وکــړي؟
کــه چېــرې د کمېســیون د غــړو پرېکــړه دا وي چــې اطالعــات افشــا شــي ،بېرتــه را ګرځــول بــه يــې
تقربيـ ًا نــا ممکــن وي .پــه دويــم قــدم کــې پــه هغــو مــواردو کــې چــې دولتــي اداره د کمېســيون د
پرېکــړو لــه عملــي کولــو ډډه وکــړي ،کمېســيون بــه پــه عمــل کــې خپلــې پرېکــړې څــه ډول پلــې
کــړي .قانــون پــه دې برخــه کــې لــه بــده مرغــه د کومــې کړنــارې وړاندوينــه نــه ده کــړې.

د کمېسيون پراختيايي دندې

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه ١٩مــه مــاده او ځينــو نــورو مــادو کــې د کمېســيون لپــاره د يــو
شــمېر پراختيايــي دنــدو وړاندوينــه شــوې ده چــې پــه النــدې ډول ډلبنــدي کېــدای شــي:
•عامه پوهاوى

•د دولتي ادارو د کارکوونکو روزنه او مالتړ
•څارنه

•سرغړونې او تاديبي مويدات

•نــورې دنــدې لکــه پــر قوانينــو تبصــره ،غوښــتونکو تــه مشــوره ورکــول ،د اطالعاتــو غوښــتنې
د فــورم تاييــد ،د غوښــتل شــوو اطالعاتــو د لګښــتونو د انــدازې او د ورکــړې د ډول د
کړنــارې تصویــب او خپلــه د کمېســيون د کلنــي راپــور برابــرول.

عامه پوهاوى:

د عامــه پوهــاوي پــه برخــه کــې قانــون د کمېســيون د رول پــه اړه پــوره وضاحــت نــه لــري ،يواځــې
د کلنــي راپــور خپرېــدو ،د روڼتيــا کلتــور ترويــج او د عامــه پوهــاوي لپــاره د تصاميمــو خپرېــدو
تــه اشــاره کــوي .پــه ګڼــو مــواردو کــې کمېســيونونه خپــل تصميمونــه پــه عمــده ډول د انټرنېــټ،
ټولنيــزو شــبکو او وېبپاڼــو د کارونــې لــه الرې خپــروي.
•پــه دې برخــه کــې ښــایي فکــر وشــي چــې ايــا اړتیــا شــته چــې د يــادو تصميمونــو د خپرېــدو
لپــاره لــه نــورو طريقــو څخــه کار واخيســتل شــي کــه نــه ،کــه چېــرې اړتيــا وي ،مخاطبيــن
بــه څــوک وي؟
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•دغــه راز بایــد فکــر وشــي چــې څرنګــهکېــدای شــي له مدنــي ټولنــې او احتمــا ًال له نورو بنســټونو
(پوهنتونونــو او ښــوونځيو) ســره د خپلــو پرېکــړو خپرولو لپــاره څه ډول همکاري وشــي.
•ورته کتنې د کلنيو راپورونو د خپرېدو په چاره کې هم صدق کوي.

ســره لــه دې چــې قانــون پــه دې برخــه کــې پــوره صراحــت نــه لــري ،خــو ښــه بــه وي چــې کــه چېــرې
تــرې داســې مفهــوم واخيســتل شــي چــې کــه کمېســيون پــه عمومــي ډول صالحيــت ولــري ،څــو د
عامــه پوهــاوي فعاليتونــه ترســره کــړي ،دغــه اســتنباط د ١٩مــې مــادې پــر لحــن متکــي دى .دغــه
راز پــه برياليتــوب د دغــه قانــون پلــي کېــدو لپــاره د عامــه پوهــاوي پــر اهميــت ټينــګار کــوي.
پــه دې برخــه کــې ســتره ننګونــه د پراختيايــي کړنــو واک نــه ،بلکــې پــه دغــو اقداماتــو پــورې تړلــې
مالــي وجــه ده؛ ځکــه چــې دا ډول کړنــې کېــداى شــي ډېــر لګښــت او وخــت تــه اړتيــا ولــري ،البتــه
کېــدای شــي چــې لــه نړيوالــې ټولنــې څخــه هــم د دغــو فعاليتونــو د ځينــو برخــو د تمويــل لپــاره
مرســته وغوښــتل شــي .پــه دې اړه مهمــه ده څــو د نــورو همکارانــو فعاليتونــه ،پــه ځانګــړي ډول
د مدنــي ټولنــې بنســټونه هــم پــه پــام کــې ونيــول شــي؛ هغــه کــوالى شــي پــه پراختيايــي فعاليتونــو
کــې همــکاري وکــړي او د دې موخــو لپــاره لــه تمويلوونکــو ســرچینو څخــه پــه مســتقيم او نــا
مســتقيم ډول بوديجــه ترالســه کــړي.
د مدنــي ټولنــې غــړي کــوالی شــي اطالعاتــو تــه د السرســي حــق ترالســه او د خلکــو تــر منــځ
اړيکــې جــوړې کــړي او خلــک وهڅــوي چــې د خپلــو ورځنيــو ســتونزو پــه حــل کــې لــه دغــه
حــق څخــه ګټــه واخلــي او خپلــې د اطالعاتــو غوښــتنې دولتــي ادارو تــه وړانــدې کــړي .د مدنــي
ټولنــې بنســټونه بايــد د خلکــو د لېوالتيــا وړ موضوعــات پــه ګوتــه کــړي او هغــوی تــه وښــيي چــې
پــه څــه ډول یــې يــوه ســتونزه اطالعاتــو تــه د السرســي لــه موضــوع ســره تــړاو لــري ،دغــه راز
یــاد بنســټونه بایــد د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم پــه ډکولــو او ليکلــو کــې لــه خلکــو ســره مرســته او
هغــوی تــه الرښــوونه وکــړي.
مدنــي ټولنــې او اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون بايــد پــه ګــډه کار وکــړي چــې پــه
هېــواد کــې اطالعاتــو تــه د السرســي اساســي ســتونزې ومومــي او د هغــو د حــل لپــاره الرې
چــارې ولټــوي .دغــه راز د مدنــي ټولنــې بنســټونه بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې پــر
کمېســيون څارنــه وکــړي چــې کارونــه یــې څــه ډول روان دي او د نيمګړتيــاوو د لــرې کولــو
لپــاره پــرې اړيــن فشــار راوړي .رســنۍ هــم پــه دې برخــه کــې ارزښــتمنه همــکاري کــوالى شــي او
همــکاري بــه يــې د دواړو اړخونــو لپــاره بــې ګټــې نــه وي؛ ځکــه چــې دوى د خپرېــدو لپــاره ګټــور
موضوعــات ترالســه کــوي او بلخــوا د بېالبېلــو خلکــو يــوه زياتــه برخــه تــر پوښــښ النــدې نيســي.
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دغــه راز مهمــه ده عامــه بنســټونه وهڅــول شــي چــې پــه دې برخــه کــې لــه خلکــو ســره کار وکــړي.
يــاد بنســټونه پــه ځانګــړي ډول ســکتوري وزارتونــه لکــه د پوهنــې رياســت ،د عامې روغتيا رياســت
او کورنيــو چــارو وزارت (پوليــس) هــم د خلکــو لــه ســترو ټولنــو ســره ســرو کار لــري .د قانــون
د ١۱مــې مــادې د اوومــې فقــرې د حکــم پــر بنســټ ،یــادې ادارې مکلفــې دي اطالعــات د خپلــو
وېبپاڼــو او هــم د رســنيو لــه الرې خپــاره کــړي .دا هــم کېــدای شــي ،لکــه پــه خپلــه د اطالعاتــو
خپرولــو مکلفيــت پــه څېــر ،د خلکــو د پوهــاوي لپــاره لــه هغــوى ســره کار مکلفيــت وبلــل شــي.
د پورتينــو يــادو موضوعاتــو پــه پــام کــې نيولــو ســره يــو شــمېر هغــه فعاليتونــه چــې کمېســيون يــې
يواځــې او کلــه هــم لــه مدنــي ټولنــې ســره پــه مشــارکتکــې ترســرهکــوالى شــي ،پــه النــدې ډول دي:
•دډیســمبر ٢٨مــه نېټــه ،اطالعاتــو تــه د السرســي نړيوالــې ورځــې نمانځنــه؛ دغــه ورځ
اوســمهال د يونســکو لــه خــوا د ملګــرو ملتونــو د نړيوالــې رســمې ورځــې پــه توګــه اعــان
شــوې ده؛ ځکــه کېــدای شــي پــه افغانســتان کــې د دې ورځــې د نمانځنــې لپــاره د ملګــرو
ملتونــو لــه ادارو ســره اړيکــه ونيــول شــي .کــه چېــرې دغــه کار پــه ســم ډول ترســره شــي ،د
رســنيو پاملرنــه بــه جلــب شــي او لــه دې الرې بــه ښــه انعــکاس ولــري .پــه افغانســتان کــې
پــه لومــړي ځــل يــاده ورځ د  ۲۰۱۶زېږديــز کال د ډیســمبر پــه ۲۸مــه د کابــل پــه ګــډون پــه
اتــو ښــارونو کــې ونمانځــل شــوه.
•د دې ورځــې پــه ځانګــړو مراســمو کــې يــو لــړ جايــزې او ډالــۍ هــم ورکــول کېــږي .هغــه
دولتــي ادارې چــې پــه دې برخــه کــې مثبتــې کړنــې ولــري ،بايــد جايــزې ورکــړل شــي او هغــه
ادارې چــې پــه دې برخــه کــې يــې ښــه وړتيــا نــه وي ښــودلې ،يــو زوړ او زنــګ وهلــى قفــل
ورکــول کېــږي .د جايــزو ګټونکــي د راپــور ورکولــو پــه برخــه کــې د ښــو کړنــو ،غــوره وېبپاڼــو
لرلــو چــې ډېــر اطالعــات ولــري ،پوښــتنو تــه د ځــواب ورکولــو د څرنګوالــي او نــورو
کارونــو پــه مناســبت ســتايل کېــږي.
•خلکــو تــه د هغــوى د حقونــو پــه اړه د قانــون پــر بنســټ د يــوه ســاده الرښــود جــوړول ،يــاد
الرښــود بايــد پــر عــام فهمــه بڼــه طراحــي شــي؛ لکــه د ســم پوهــاوي لپــاره بایــد انځورونــه ولــري.

•د يــوه ســاده پوســټر طراحــي کــول چــې اطالعاتــو تــه د السرســي د حــق څرګنــدوى وي،
وروســته د عامــه پوهــاوي کمپايــن ترســره کــول څــو دولتــي ادارې وهڅــول شــي پوســټر
پــه خپلــو دفترونــو کــې ولګــوي .کــه داســې تصــور شــي چــې دا ډول پوســټر پــه ښــوونځيو،
روغتونونــو ،روغتيايــي تاسيســاتو او پوليســي حــوزو کــې را ځوړنــد شــي ،څومــره خلــک
بــه يــې وګــوري؟
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•د ١٤مــې مــادې پــه ښــه ډول پلــي کېــدو لپــاره هغــه اطالعــات چــې د دولتــي ادارو پــه وېبپاڼــو
کــې خپرېــږي ،د هغــو د ارزونــې لپــاره د نومــرو ورکولــو سيســتم ګټــور ثابتېــدای شــي؛ لــه دې
الرېکېــدای شــي ادارې د اطالعاتــو خپرېــدو تــه وهڅېــږي او يــا يــې لــږ تــر لــږه پــام ور واړوي.

پــه اوږدمهــال کــې بايــد داســې الرې چــارې ولټــول شــي ،څــو اطالعاتــو تــه د السرســي حــق پــه
ښــوونځيو او پوهنتونونــو کــې د يــوه درس پــه توګــه تدريــس شــي .د هندوســتان لــه تجربــو څخــه
د قانــون د بنســټیز کېــدو او نــورو فــوق العــاده ګامونــو د پورتــه کولــو پــه تــړاو بایــد ډېــر څــه زده
شــي .هندوســتان پــه ښــوونيز نصــاب کــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه اړه یــو مضمــون شــامل
کــړی څــو زده کوونکــي اطالعاتــو تــه د السرســي د حــق پــه اړه پوهــاوی ترالســه کــړي.
حکومــت بايــد د اطالعاتــو غوښــتنې لپــاره د ټيلېفونــي اړيکــو او يــا هــم د موبايــل کاروونکــو
لپــاره د پیغــام لېږلــو وړیــا اســانتيا برابــره کــړي.

د دولتي ادارو د کارکوونکو روزنه او مالتړ:

اطالعاتــو تــه د السرســي د قانــون نولســمه مــاده د دولتــي ادارو د مالتــړ پــه اړه يــو شــمېر مطالــب
رانغــاړي .د دې مــادې پــه څلورمــه فقــره کــې “غوښــتونکو او ادارو تــه د الزمــو مشــورو وړانــدې
کــول” او د دې مــادې پــه اوومــه فقــره کــې “پــه هېــواد کــې د روزنيــزو برنامــو جوړولــو لــه الرې
د اطــاع رســونې د فرهنــګ غښــتلي کــول” شــامل دي.
مشــوره تــل د غوښــتنې پــر بنســټ ورکــول کېــداى شــي؛ يعنــې د دولتــي ادارو د غوښــتنې پــه
ځــواب کــې ،خــو کــه چېــرې دولتــي ادارو تــه دا ور ونــه پوهــول شــي چــې د مشــورې غوښــتنې
حــق لــري او کمېســيون کــوالى شــي هغــو تــه مشــوره ورکــړي ،یــادې ادارې لــه خپــل دغــه حــق
څخــه بــې برخــې پاتــې کېــږي .ښــايي يــو شــمېر دولتــي ادارې د دغــه قانــون او کمېســيون لــه
شــتون څخــه نــا خبــرې وي.
يــوه الره دا کېــداى شــي چــې د دغــه کمېســيون د دنــدو پــه اړه يــوه کوچنــۍ خبرتيــا ،پــه ځانګــړي
ډول د مشــورې وړانــدې کولــو او لــه دولتــي ادارو ســره د همــکارۍ پــه برخــه کــې چمتــو شــي او
ټولــو دولتــي ادارو تــه واســتول شــي.
د همــکارۍ يــوه بلــه وســيله ښــايي د دولتــي ادارو لپــاره وســایل او الرښــود توکــي وي .هغــه څــه
چــې هغــه يــې د قانــون د حکــم پــر بنســټ ترســره کــوي ،لويــه برخــه يــې لکــه د غوښــتنو لپــاره د
ځــواب وړانــدې کولــو سيســتمونو جــوړول دي.
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کــه چېــرې هــره دولتــي اداره دغــه کار پــه جــا ډول ترســره کــړي ،نــه يواځــې د ســرچينو ضايــع
کېــدل بــه وي ،بلکــې پــه بېالبېلــو ادارو کــې بــه متفاوتــې کړنــارې رامنځتــه کــړي .يــو عمومــي
الرښــود جــوړول بــه د اطالعاتــو غوښــتنې لپــاره اغېزنــاک وي.
ځينې نورې برخې چې کېدای شي د هغو لپاره عمومي مواد برابر شي ،په الندې ډول دي:
•د دولتــي ادارو لپــاره د يــوه داســې الرښــود چمتــو کــول څــو ټولــې هغــه هڅــې پــه کــې
معرفــي شــي چــې د قانــون پلــي کېــدو لپــاره بایــد ترســره شــي او الرښــوونه پــه کــې ورتــه
وشــي چــې دغــو هڅــو تــه څــه ډول لومړيتــوب ورکــړي؛ د بېلګــې پــه توګــه لومــړى ګام بايــد
د اطــاع رســونې د مرجــع مســوول کمېســيون تــه معرفــي کــول وي.
•د اطالعاتــو غوښــتونکو لپــاره يــوه نمونــه (الګــو) جــوړه شــي ،څــو لــه مخــې يــې هغــه پړاوونه
چــې د اطــاع رســونې مســوول يــې بايــد د اطالعاتــو غوښــتنې ترالســه کولــو پــر مهــال قــدم
پــه قــدم تعقيــب کــړي .کلــه چــې داســې يــوه عمومــي نمونــه رامنځتــه شــي ،وروســته هــره اداره
کــوالى شــي اړتيــا تــه پــه پــام ســره خپــل شــرايط لــه هغــې ســره ســم عیــار کــړي.

•پــه عيــن ترتيــب١٣ ،مــې مــادې تــه پــه پــام ســره د ادارې داخلــي اســتيناف غوښــتنې پړاوونــو
وهلــو لپــاره د يــوه سيســتم جــوړول اړيــن دي.
•د ســندونو او مدارکــو د مديريــت لپــاره د بنســټيزو معيارونــو وضــع کــول ،دولتــي ادارې
قانــون پــه رســمي ډول د خپلــو اطالعاتــو د غــوره مديريــت لپــاره نــه مکلفــوي خــو کــه
چېــرې دغــه ادارې وغــواړي د اطالعاتــو غوښــتنې تقاضــاوو تــه ځــواب ولــري ،بايــد خپــل
ســندونه پــه ښــه ډول وســاتي .دا يــوه نســبت ًا علمــي ســاحه ده او لــه دولتــي ادارو څخــه توقــع
نــه کېــږي چــې پــه يواځــې ځــان يــې تــر عهــدې ووځــي .پــر دغــه بنســټ بــه د کمېســيون
لپــاره ډېــر ګټــور وي چــې پــه دې برخــه کــې مرســته وکــړي.
•د مياشــتنيو راپورونــو ورکولــو لپــاره د روښــانه حکمونــو وړانــدې کــول چــې دولتــي ادارې د
قانــون لــه ٢١مــې مــادې ســره ســم مکلفيــت لــري.

• دولتــي ادارو تــه الرښــوونه ،پــه ځانګــړي ډول د اطــاع رســونې د مرجــع مســوولينو تــه پــه دې اړه
چــې د قانــون پــه ١٥مــه مــادهکــې مندرجــې اســتثناوې څــه ډول تفســير کــړي .دغــهکار بــه يــو لــړ
ښــېګنې هــم لــه ولــري ،يــوه یــې دا ده چــې ټولــې دولتــي ادارې بــه اســتثناوې پــه يــوه بڼــه تفســير
کــړي او پــه پايلــهکــې بــهکمېســيون تــه د راتلونکــو اســتيناف غوښــتنو انــدازهکمــه شــي.
234

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

ىکرپڅ مسړاپش

•قانــون د دولتــي ادارو پــر غــاړه يــو مســتقيم او روښــانه مکلفيــت اچــوي چــې د ١٤مــې
مــادې د حکــم مطابــق پــه خپلــه د اطالعاتــو لــه خپرولــو څخــه عبــارت دي .پــر دې ســربېره
د ١١مــې مــادې اوومــه فقــره پــه ډاګــه کــوي چــې دوى پــه دې برخــه کــې ځينــي عمومــي
مکلفيتونــه هــم لــري .کمېســيون کــوالى شــي يــادې ادارې د اطالعاتــو د کليــدي کټګوريــو
د شــمېر پــه تــړاو چــې بايــد پــه خپلــه د اطالعاتــو خپــرول د خلکــو پــه واک ورکــړل شــي،
الرښــوونه وکــړي (د خپلــو وېبپاڼــو لــه الرې ،پــه دفترونــو کــې د اعالناتــو پــر تختــه ،د
واټونــو او نــورو اعــان دړو بانــدې وليکــي).

د چارواکــو لپــاره د روزنيــزو پروګرامونــو جــوړول ،اطالعاتــو تــه د السرســي د قانــون پــه بریــا پلي
کېــدو لپــاره لــه کليــدي مولفــو څخــه يــوه ده .دغــه قانــون خپلــې پېچلتيــاوې هــم لــري؛ ځکــه خــو
د روزنيــزو پروګرامونــو لــه جوړېــدو پرتــه نــه شــي کېــداى لــه چارواکــو هیلــه وشــي ،څــو پــوه شــي
چــې دنــدې يــې څــه دي او د ترســره کېــدو لپــاره يــې بايــد څــه کارونــه ترســره کــړي.
په ورته وخت کې د روزنيزو پروګرامونو جوړول هم خپلې پېچلتياوې لري:
•لومــړى دا يــوه مهمــه دنــده ده .پــه اوســنيو شــرايطو کــې بايــد هــر يــو مســوول لــږ تــر لــږه پــه
دې برخــه کــې تــر يــوې کچــې روزنــه ولــري .نــوي کســان چــې د ملکــي خدمتونــو ســکتور تــه
راځــي ،دې ډول روزنــې تــه اړتيــا لــري ،پــه داســې حــال کــې چــې د اطالعاتــو دفتــر پــه لومــړي
ګام کــې مســووليت لــري غوښــتنې وڅېــړي ،خــو د دغــه کار ترســره کولــو لپــاره بــه د نــورو
کارکوونکــي مالتــړ تــه اړتيــا ولــري؛ د بېلګــې پــه ډول نــور کارکوونکــي بايــد د اطالعاتي محل
چــې د اطالعاتــو غوښــتنه يــې شــوې وي ،پــه موندلــو او همدارنګــه د دې پــه ارزونــه کــې چــې
غوښــتل شــوي اطالعــات د اســتثناوو تــر رژيــم النــدې راځــي کــه نــه ،مرســته وکــړي.
•دويــم دا چــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې پــوره تخصــص نــه وي؛ ځکــه چــې
دغــه قانــون نــوى دى ،هېڅــوک هــم د هغــه د پلــي کېــدو پــه برخــه کــې ښــه تجربــه نــه لــري.

د پورتنيــو يــادو فکټورونــو معنــا دا ده چــې د روزنيــزو پروګرامونــو لپــاره هــدف لرونکــې کړنــارې
تــه اړتيــا ده .د قانــون د لســمې مــادې پــر بنســټ دولتــي ادارې مکلفــې دي چــې د اطــاع رســونې
مســووله مرجــع د اطالعاتــو وړانــدې کولــو او غوښــتنو تــه د ځــواب ويلــو لپــاره وټاکــي .ښــه بــه
وي چــې کــه پــه لومــړي قــدم کــې همــدا د اطــاع رســونې مرجــع مســوولين وروزل شــي.
پــر دې ســربېره د قانــون پــه پلــي کولــو کــې د هغــوى کليــدي رول تــه پــه پــام ســره د اطــاع
رســونې د مرجــع مســوولين د نــورو پــه پرتلــه ډېــرې روزنــې تــه اړتيــا لــري .پــه داســې حــال کــې
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چــې د عــادي کارکوونکــو د روزنــې لپــاره څــو محــدود ســاعتونه کافــي دي ،د اطــاع رســولو د
مرجــع مســوولين دوه يــا درې ورځــې روزنــې تــه اړتيــا لــري .اړينــه ده دې برخــې تــه پــه دقــت
فکــر وشــي چــې بايــد څــه ډول حرکــت وشــي .يــو منطقــي نظــر دا دى چــې پــه پيــل کــې يــو کــدر
د ښــوونکو د روزنــې پروګرامونــو لــه الرې وروزل شــي او وروســته لــه دې لــه ښــوونکو ســره
همــکاري وشــي ،څــو نــورو چارواکــو تــه روزنــه ورکــړي.
کــه چېــرې د ملکــي خدمتونــو پــه چــوکاټ کــې کــوم مرکــزي روزنيــز بنســټ وي ،کېــداى شــي چــې
د روزنيــزو پروګرامونــو جوړولــو لپــاره د يــوه مرکــزي کانــون پــه توګــه تــرې کار واخيســتل شــي .د
مدنــي ټولنــې بنســټونه هــم کــوالى شــي پــه دې برخــه کــې همــکاري وکــړي.
کېــدای شــي يــو لــړ نــور فعاليتونــه هــم د اطــاع رســونې چارواکــو د روزنيــزو پروګرامونــو د
پراختيــا پــه موخــه تــر الس النــدې ونيــول شــي .پــه دې برخــه کــې د غــوراوي النــدې ټکــي شــته:
•کــه چېــرې هغــو کســانو تــه چــې تــازه د ملکــي خدمتونــو پــه چــوکاټ کــې ګومــارل کېــږي،
کــوم لومړنــى روزنيــز پروګــرام وي ،کېــداى شــي چــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه نــوم يــو
مضمــون چــې يواځــې يــو يــا دوه ســاعته وي ،هــم ور زيــات شــي ،څــو ټــول هغــه کســان
چــې د ملکــي خدمتونــو پــه چــوکاټ کــې ګومــارل کېــږي ،پــه دې اړه وروزل شــي.
•کــه چېــرې د ملکــي خدمتونــو د کارکوونکــو لپــاره عمومــي ،پرلــه پســې او د ارتقايــي روزنيــز
پروګرامونــه وي ،بيــا هــم بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي مضمــون ور زيــات شــي ،څــو د هــر
څــو زيــات شــمېر کارکوونکــو د پوښــښ يــو سيســتم شــتون ولــري.
•هغــه مهــال چــې د اطــاع رســونې چارواکــي دا روزنــه ترالســه کــړي ،کــوالى شــي لنــډ
روزنيــز پروګرامونــه هــم چــې يواځــې يــو ســاعته وي ،د دغــه حــق پــه اړه د عامــه پوهــاوي
پــه موخــه د خپلــو همکارانــو لپــاره جــوړ کــړي.
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څارنه:

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون ١٩مــه مــاده کمېســيون پــر دې مکلفــوې چــې د عامــه ادارو لــه
کړنــو د قانــون پــر بنســټ څارنــه وکــړي چــې موخــه يــې لــه فعاليتونــو راپــور ورکــول او يــا هــم
د نــورو اقداماتــو ،لکــه هغــو دولتــي ادارو تــه د مرســتې وړانديــز چــې کړنــې يــې کمــزورې دي او
هــم لــه قانــون څخــه څارنــه او يــا پــه عمومــي ډول د قانــون پلــي کېــدل دي.
پــه افغانســتان کــې د دولتــي ادارو شــمېر ډېــر دی ،پــه داســې حــال کــې چــې د کمېســيون د غــړو
شــمېر کــم دى ،هغــه هــم نيــم وخــت کار کــوي ،پــه داســې حــال کــې چــې څارنــه يــوه ډېــره
وخــت نيوونکــې کړنــه ده.
د کمېســيون لپــاره يــو غــوراوى دا کېــداى شــي چــې څارنــه پــه نــا مســتقيم ډول د شــکايتونو بهيــر
لــه الرې ترســره شــي ،خــو دا چــې د شــکايتونو د څرنګوالــي وړاندوينــه نــه شــي کېــداى ،نــو يــو
نــا متــوازن تصويــر بــه وړانــدې کــړي( .افــراد د خپلــو شــخصي ګټــو پــر بنســټ غوښــتنه کــوي،
نــه پــه اتفاقــي يــا علمــي بڼــه).
اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار کمېســيون بايــد خلکــو تــه لــه ادارو د راپــورو ورکولــو لپــاره
 ٢٤ســاعته ټيلېفونــي سیســتم فعــال کــړي او بیــا لــه هغــو ترالســه کېدونکــي راپورونــه وڅېــړې.
دغــه راز کمېســيون کــوالى خپلــه نظارتــي دنــده د ادارو د راپــورو ورکولــو مکلفيــت ادا کولــو د
څرنګوالــي پــه پــام کــې نيولــو ســره ترســره کــړي.
دا کړنــاره هــم تــر يــوې انــدازې نــا متوازنــه ده؛ ځکــه چــې پــه پيــل کــې بــه ګڼــې حکومتــي ادارې
د راپــور ورکولــو مکلفيــت پــه برخــه کــې پاتــې را شــي او دا هــم امــکان لــري چــې پــه راپــور کــې
ځينــې ســتونزې لــه پامــه غورځولــې وي ،خــو پــه هــر حــال ښــايي دا تــر ټولــو عملــي الره وي.
د څارنــې پــه يــوه برخــه کــې د دې خبــرې پــه ډاګــه کــول هــم شــامل دي چــې ايــا دولتــي ادارې
راپــور ورکــوي يــا نــه او يــا تــر کومــې کچــې ښــه راپــور ورکــوي.

د دغــه قانــون د ٢١مــې مــادې لــه حکــم ســره ســم ،دولتــي ادارې مکلفــې دي چــې اړونــدو
کمېســيونونو تــه هــره مياشــت يــو ځــل راپــور ورکــړي .یــاده مــاده دا نــه څرګندوي چــې پــه راپورونو
کــې بايــد کــوم اطالعــات ځــاى پــر ځــاى شــوي وي .دا کړنــه د دوديــزې الرې پــر بنســټ پــه ډېــری
هېوادونــو کــې چــې هلتــه دولتــي ادارې يواځــې د کلنــي راپــور ورکولــو مکلفيــت لــري ،توپيــر لــري.
البتــه پــه يــادو هېوادونــو کــې د دولتــي ادارو پــه کلنــي راپــور کــې زيــات جزئيــات شــته ،حتــى پــه
داســې حاالتــو کــې هــم يــو شــمېر دولتــي ادارې د دغــه مکلفيــت لــه ترســره کولــو عاجــزې پاتــې
کېــږي؛ د بېلګــې پــه ډول ،پــه ســوېلي افريقــا کــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د تصويــب لــه
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لومړيــو ورځــو وروســته ارګانونــو د راپــور ورکولــو پــه برخــه کــې پــر خپلــو مکلفيتونــو ډېــر لــږ عمــل
کاوه ،ســره لــه دې چــې د قانــون پــر بنســټ يواځــې د کلنــي راپــور پــر ورکــړه مکلــف شــوي وو .يــو
کال څارونکــى بنســټ چــې د بشــري حقونــو کمېســيون و ،هغــو بنســټونو تــه چــې راپــور يــې نــه و
ورکــړى ،وليــکل ،کــه چېــرې راتلونکــى کال خپــل راپورونــه وړانــدې نــه کــړي ،نــو نومونــه بــه يــې
د کمېســيون پــه کلنــي راپــور کــې خپــاره شــي .دغــه ګــواښ خپــل کار وکــړ او زيــات شــمېر دولتــي
بنســټونو راتلونکــى کال خپــل راپورونــه وړانــدې کــړل.
د دغــه غيــر معمــول وضعيــت د مديريــت لپــاره ښــايي غــوره وي چــې پــه مياشــتني ډول پــه ډېــره
ســاده او اســانه بڼــه د راپورونــو د وړانــدې کولــو حکــم ورکــړل شــي ،هغــه راپورونــه چــې يواځــې
څــو مخــه دي او د تقاضــا پــه اړه ډېــر ســاده اطالعــات وړانــدې کــړي ،کــوم چــې د تېــرې مياشــتې
پــه اوږدو کــې ترالســه شــوي او همدارنګــه هغــه پرمختګونــه چــې د شــوو غوښــتنو پــه اړه ترســره
شــوي ،منعکــس کــړي .حتــى پــه دغــه حالــت کــې هــم کمېســيون بايــد د داســې حالــت د تجربــه
کولــو لپــاره چمتــو وي چــې يــو شــمېر دولتــي ادارو لــه راپــور ورکولــو ځــان تېــر کــړی وي.
د دغــه مکلفيــت تــر څنــګ ښــايي ادارې مکلفــې کــړي ،څــو هــر کال يــو مفصــل راپــور هــم
وړانــدې کــړي چــې پــه کــې د يــوه کال پــه اوږدو کــې د اطالعاتــو لپــاره د ورکــړل شــوو غوښــتنو
او همدارنګــه د څېړلــو څرنګوالــى يــې نــورو مســايلو تــه لــه راجــع اطالعاتــو ســره ،لکــه پــه خپلــه
د اطالعاتــو خپــرول او د ســندونو مديريــت تشــريح شــوى وي.

سرغړونې او تاديبي مويدات:

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ٢٦مــې مــادې لومــړۍ فقــرې د دغــه قانــون لــه حکمونــو د
ســرغړونې مــوارد پــه ګوتــه کــړي دي ،دغــه مــوارد د نــا ســمو اطالعاتــو د وړانــدې کولــو پــه
ګــډون ،لــه موجــه دليــل څخــه پرتــه غوښــتونکي تــه د اطالعاتــو لــه نــه ورکولــو ،کمېســيون تــه
د واقعيــت خــاف اطالعــات وړانــدې کولــو ،پــر ټاکلــي وخــت د غوښــتل شــوو اطالعاتــو نــه
وړانــدل کولــو ،د کمېســيون کړنــارې او تصميمونونــه پــه پــام کــې نــه نيولــو او کمېســيون تــه پــر
ټاکلــي وخــت د مســوولې مرجــع د راپــور لــه نــه وړانــدې کولــو څخــه عبــارت دي.
د ٢٦مــې مــادې د دويمــې فقــرې د حکــم پــر بنســټ ،کمېســيون د ســرغړونې د تثبیتېــدو پــه
صــورت کــې د تاديبــې مويداتــو پــه اړه تصميــم نيســي .پــه يــادو تاديبــې مويداتــو کــې اړونــدې
ادارې تــه سپارښــتنه ،ليکلــي اخطــار او د کســر معــاش وړانديزونــه شــامل دي.
د يادونــې وړ ده ،د تاديبــې مويداتــو دغــه ټولګــه لــه پــوره ځــواک څخــه برخمنــه نــه ده .سپارښــتنه
او ليکلــى اخطــار پــه هېــڅ ډول مطلــوب نــه دي؛ يعنــې هېــڅ کــوم کارکوونکــى يــې د ترالســه
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کولــو غوښــتونکى نــه دى ،تــر دې ور ا خــوا دا يواځــې نــرم اقدامــات دي چــې هېــڅ ډول رســمي
پايلــې نــه لــري .د معــاش کســر تــر يــوه بريــده جــدي چــاره ده ،خــو کمېســيون تــه يواځــې د
معــاش د کســر وړانديــز واک ورکــړل شــوى او نــور پــه اړونــدې اداره پــورې اړه لــري چــې يــاد
وړانديزونــه عملــي کــړي .پــه عمــل کــې دا ډول مويــده چــې د دولتــي ادارو پــه اقداماتــو پــورې
تــړاو ولــري ،کمــزورې ده؛ ځکــه چــې ډېــرى دولتــي ادارې د اطــاع رســونې پلــوې نــه دي؛ ځکــه
خــو د اطالعاتــو د نــه رســونې پــه خاطــر د خپلــو کارکوونکــو ســزا تــه ډېــر تمايــل نــه لــري .پــه
ورتــه وخــت کــې دې تــه پــه پــام ســره چــې يــاد مويــدات لــږ تــر لــږه پــه بالقــوه توګــه د معــاش د
کســر مســئله هــم رانغــاړي ،اړينــه ده چــې کمېســيون د يــادو مويداتــو پــه پلــي کېــدو کــې بنســټيزو
قواعــدو تــه پــه منصفانــه ډول پابنــد وي.
لــه بلــې خــوا اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د اطالعاتــو د غوښــتونکو مالتــړ کــوي او د هغــوی
د ګټــو خونديتــوب لپــاره اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســیون تــه واک ورکــوي چــې کــه
د اطــاع رســولو د مرجــع مســوول پــر وخــت او اړيــن اطالعــات وړانــدې نــه کــړي او لــه املــه
يــې حقیقــي یــا حکمــي اشــخاصو تــه مــادي یــا معنــوي زیــان ورســېږي ،نــو دوی يــې پــر جبــران
مکلــف دي .د يــاد قانــون د شپږویشــتمې مــادې د درېيــم بنــد لــه مخــې ،د ســرغړونو د رامنځتــه
کېــدو پــه صــورت کــې چــې د حقیقــي یــا حکمــي اشــخاصو پــر مــادي یــا معنــوي زیــان تمــام
شــي ،د قانــون لــه حکمونــو ســره ســم دې جبــران شــي.
د دغــه کار لپــاره اړينــه ده چــې د يــادو مويداتــو د پړاوونــو وهلــو لپــاره ليکلــې کړنــاره وي؛ يعنــې
د کړنــارو پــه ليکلــې ټولګــه کــې داســې کړنــې وي چــې د تاديبــي مويداتــو لــه پلــي کېــدو وړانــدې
تــر الس النــدې ونيــول شــي.
لومــړۍ موضــوع دا ده چــې پــه تاديبــي مويداتــو پــورې اړونــد يــوه مســئله څرنګــه کمېســيون تــه
وړانــدې شــي .د تيــورۍ لــه ليــد څخــه بايــد هــر شــخص وکــوالى شــي د دې ډول نــاوړهکړنــو پــه اړه
کمېســيون تــه شــکايت وکــړي ،دغــه شــکايتونه بــه د کمېســيون د څېړنــو بنســټ وګرځــي او يــا هــم
کمېســيونکــوالى شــي د شــکايتونو ګڼوالــى د هغــو کســانو پــه شــکايتونو پــورې محــدود کــړي چــې
لــه ســرغړونو مخامــخ زيانمــن شــوي وي؛ يعنــې پــه بنســټيز ډول غوښــتونکى يــا خپلــه کمېســيون.
ښــايي ګټــور وي ،کــه چېــرې د شــکايتونو يــو فلټــر شــوى سيســتم رامنځتــه شــي ،څــو بــې بنســټه
شــکايتونه او يــا هــم د نــاوړه نيــت پــر بنســټ پــه هماغــه پيــلکــې "پــه چټــک ډول" فلټــر يا چاڼ شــي.
دويمــه مســئله دا ده چــې کمېســيون د ســرغړونو ادعــاوې څرنګــه وڅېــړي ،څــو ډاډ حاصــل
کــړي چــې د تــورن حقونــه د موضــوع د څېړنــې پــه اوږدو کــې رعايــت کېــږي .لــږ تــر لــږه بايــد
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تــورن تــه د هغــه د تورونــو یــوه کاپــي ورکــړل شــي او هــم د يــادو تورونــو پــه اړه د ځــواب ويلــو
فرصــت ورکــړل شــي .دغــه راز کمېســيون بايــد لــه اړونــدې ادارې څخــه ســندونه او يــا نــور
مــدارک ترالســه کــړي او کــه چېــرې امــکان ولــري لــه نــورو کارکوونکــو يــا شــاهدانو وغــواړي
چــې کمېســيون تــه د شــاهدي ورکولــو لپــاره حاضــر شــي.
د ١٩مــې مــادې درېيمــه فقــره کمېســيون تــه د دې واک ورکــوي څــو د ادارو د اطــاع رســونې لــه
مســوولو مراجعــو څخــه ســندونه او مــدارک وغــواړي ،خــو معلومــه نــه ده چــې ايــا د "مــدارک"
لفــظ معنــا پــه دې فقــره کــې د کمېســيون پــر وړانــدې د شــاهدي ادا کولــو لپاره د شــهود شــموليت
مطــرح کــوي کــه نــه.
درېيمــه مســئله دا ده چــې کمېســيون بــه دا پروســه څرنګــه پــه داخــل کــې مديريــت کــړي؛ جــدي
پايلــو تــه پــه پــام ســره ښــايي غــوره وي چــې پــه دې پروســه کــې د کمېســيون لــه غــړو يــو پــاوى
شــامل شــي ،نــه يواځــې يــو غــړى .داســې ښــکاري چــې د دې موخــې لپــاره بــه تشــکيل شــوى
پــاوى د کمېســيون لــه درېيــو تــر پنځــو پــورې غــړي ولــري.

پر قوانينو تبصره:

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ۱۹مــې مــادې پــه لســمه فقــره کــې د اړونــدو اليحــو او کړنــارو
د تصویــب واک کمېســیون تــه ورکــړل شــوی دی ،کمېســيون بايــد د هغــو قوانينــو پــر مســوده چــې
اطالعاتــو تــه د السرســي حــق تــر اغېــز النــدې راولــي ،تبصــره وکــړي .د دغــه کار لپــاره بايــد
کمېســيون اړيــن تخصــص ولــري .دغــه راز حکومــت او ملــي شــورا بايــد د اړونــدو قوانينــو مســوده
کمېســيون تــه راجــع کــړي؛ دا ځکــه چــې د ارټيــکل ناينټیــن ســازمان اتــم اصــل حکــم کــوي ،هغــه
قوانيــن چــې د اعظمــي افشــاګرۍ لــه اصــل ســره اړخ نــه لګــوي ،بايــد تعديــل يــا لغــوه شــي.
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون بايــد حکــم وکــړي چــې بــل قانــون د امــکان تــر بريــده د دغــه
قانــون لــه حکمونــو ســره پــه مطابقــت کــې تعبيــر شــي ،کــه دغــه کار امــکان ونــه لــري ،هغــه بــل
قانــون چــې د عامــه اطالعاتــو پــه اړه دی ،بايــد د هغــو اصولــو متابعــت وکــړي چــې اطالعاتــو
تــه د السرســي قانــون بنســټ جــوړوي .هغــه اســتثناوې چــې د اطالعاتــو د السرســي پــه قانــون
کــې تســجيل شــوې دي ،بايــد جامــع وي او نــورو قوانينــو تــه بايــد د زياتولــو اجــازه ورنــه کــړای
شــي ،پــه ځانګــړې توګــه د محرميــت قوانيــن بايــد د چارواکــو لــه خــوا د هغــو اطالعاتــو افشــاء
کــول غيــر قانونــي ونــه بولــي چــې هغــوی يــې د اطالعاتــو د السرســي د قانــون پــر اســاس پــر
افشــا کولــو مکلــف دي.
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د اړونــدو قوانينــو مســودې راجــع کولــو پــر مهــال کمېســيون بايــد د ملــي شــورا غــړي پــه دې
برخــه کــې وپوهــوي ،پــه ځانګــړي ډول د ملــي شــورا د جوړښــت هغــې برخــې تــه چــې د قوانينــو
لــه مســودې څخــه د تعقيــب او مراقبــت دنــده پــر غــاړه لــري .بلــه الر بــه دا وي چــې لــه عدليــې
وزارت څخــه غوښــتنه وشــي څــو د يــادو قوانينــو مســوده کمېســيون تــه راجــع کــړي.
کمېســيون تــه د قوانينــو د مســودې د راجــع کولــو پــه برخــه کــې بــه د حکومــت اړ ایســتل ډېــر
ســتونزمن وي ،خــو کــوالى شــي چــې لــږ تــر لــږه پــه پيــل کــې د څــو کليــدي وزارتونــو لکــه د
اطالعاتــو او کلتــور وزارت او يــا هــم لــه عدليــې وزارت څخــه پيــل وشــي.

غوښتونکو ته مشوره ورکول:

غوښــتونکو تــه مشــوره ورکــول تــر يــوې کچــې دولتــي ادارو تــه د مشــورې ورکولــو پــه څېــر دي ،دا
کړنــه پــه تيــوريکــې اســانه خــو پــه عمــلکــې ســتونزمنه ده او ډېــر وخــت نيســي .دغــه حالــت تــر ډېــره
د وخــت پــه تېرېــدو ســره رامنځتــهکېــږي ،پــه ځانګــړې توګه،کلــه چــې هــر کال د غوښــتونکو شــمېر
زرګونــو تــه لــوړ شــي.
یــوه الره دا هــم ده چــې پــه دې اړه يواځــې عمومــي اطالعــات د کمېســيون پــه وېبپاڼــه او يــا هــم
لــه نــورو تبليغاتــي الرو خپــاره شــي او پاتــې يــې د مدنــي ټولنــې پــر غــاړه واچــول شــي ،څــو
هغــوی لــه اړونــدو خدمتونــو ګټــه واخلــي او خلکــو تــه يــې ورســوي .لــه عملــي اړخــه کمېســيون
کــوالى شــي د غوښــتونکو لپــاره يــو ځانګــړى برېښــناليک او د ټيلېفــون یــوه شــمېره ځانګــړي
کــړي ،څــو هغــوی لــه دې الرې د مشــورې او مرســتې غوښــتنه وکــړي.
کمېســيون کــوالى شــي ځينــې مشــورې د انټرنېــټ لــه الرې وړانــدې کــړي؛ د داســې يــوه ســاده
الرښــود مفکــوره چــې عامــو خلکــو تــه د اطالعاتو غوښــتنې د څرنګوالي پــه اړه معلومــات ورکړي.
په دې برخه کې نورې الرې چارې په الندې ډول دي:
•د ځينــو هغــو عامــو ســتونزو پــه اړه چــې غوښــتونکي ورســره مــخ کېــږي ،د الرښــود پــه
توګــه د پوښــتنو او ځوابونــو د يــوې ټولګــې خپــرول؛ د بېلګــې پــه توګــه ،کــه چېــرې دولتــي
اداره غوښــتنې تــه هېــڅ ځــواب ورنــه کــړي ،بايــد څــه وشــي او يــا کــه چېــرې غوښــتونکي
لــه ترالســه کــړي ځــواب څخــه خــوښ نــه وي ،څرنګــه کېــداى شــي لــه هماغــې ادارې د
اســتيناف غوښــتنه وکــړي.
•د ځينو مشخصو مسايلو ،لکه استثناوو او درک په اړه د الرښودونو خپرول.
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د اطالعاتو غوښتنې د فورم تاييد:

اطالعاتــو تــه د السرســي د قانــون ٢٧مــه مــاده داســې صراحــت لــري چــې د اطالعاتــو غوښــتنې
د فــورم ډول او منځپانګــه او د هغــه بيــه د اطالعاتــو او فرهنــګ وزارت لــه خــوا ترتيــب،
تثبيــت او د کمېســيون لــه تاييــد وروســته د ماليــې وزارت د اړونــدې څانګــې لــه خــوا چــاپ او
عامــه السرســي تــه اېښــودل کېــږي .پــه دې برخــه کــې غــوره عملــي الره دا ده چــې يــاد فــورم د
غوښــتونکو پــه واک کــې وړیــا ورکــړل شــي ،نــه دا چــې لــه هغــوى څخــه کــوم فيــس واخيســتل
شــي (پــه حقيقــت کــې بــه غــوره الره دا وي چــې کــه چېــرې غوښــتونکي اړيــن اطالعــات وړاندې
کــړي وي ،اصـ ً
ـا اړ نــه کــړل شــي چــې لــه فــورم څخــه ګټــه واخلــي).

اوس قانــون پــه صراحــت ســره هغــه فيــس تــه اشــاره کــړې ده چــې بايــد د دغــه فــورم لپــاره ورکــړ
شــي ،غــوره بــه وي چــې د يــاد فيــس رقــم د امــکان تــر حــده ټيــټ وي ،څــو بېوزلــي افغانــان
د اطالعاتــو غوښــتنې لپــاره د مالــي ســتونزو لــه املــه بــې برخــې نــه شــي .د فــورم پــه اړه غــوره
عملــي الره دا ده چــې فــورم هــم د کاغــذ پــه بڼــه او هــم پــه برېښــنايي (الکترونيــک) ډول د
السرســي وړ وي ،څــو د اطالعاتــو غوښــتنه پــه برېښــنايي ډول هــم اســانه شــي .د يادونــې وړ
ده چــې دا الره هــم د غوښــتونکي او هــم د اړونــدې ادارې لپــاره کار اســانه کــوي؛ ځکــه چــې د
برېښــنايي غوښــتنې څېــړل او هغــو تــه ځــواب ورکــول اســانه دي ،پــه ځانګــړي ډول کــه چېــرې
اړتيــا وي چــې لــه غوښــتونکي ســره مکاتبــه ترســره شــي .هــر څــوک بايــد وکــړاى شــي چــې د
اطالعاتــو غوښــتنې فــورم لــه هــر ځايــه ترالســه کــړي؛ يعنــې فوتوکاپــي یــې کــړي او يــا يــې لــه
انټرنېــټ څخــه ډاونلــوډ کــړي ،غوښــتونکي بايــد د فــورم د تحويلــو پــر مهــال د اطــاع رســونې
د مرجــع مســوول تــه يواځــې لــس افغانــۍ ورکــړي ،دغــه کار بــه د غوښــتونکي کار ډېــر اســانه
کــړي .اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون لپــاره پــه کار ده چــې دغــه مــورد د اطالعاتــو
د السرســي پــه مقــرره او الرښــودونو کــې یــاد کــړي.
باالخــره د فــورم د منځپانګــې لــه اړخــه ،هغــه مــوارد چــې بايــد د غوښــتنې پــه فــورم کــې راوړل
شــي ،قانــون یــې پــه اړه غلــى دى او يواځــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پنځمــه مــاده دومــره
وايــي چــې غوښــتونکي بايــد د اطالعاتــو ترالســه کولــو لپــاره د ادارې اړونــدې مســوولې مرجــع تــه
مراجعــه وکــړي او د اطالعاتــو غوښــتلو فــورم ډک کــړي .پــه دې برخــه کــې غــوره کړنــاره دا ده
چــې د اطالعاتــو غوښــتنې پــه فــورم کــې لــه غوښــتونکي څخــه ډېــر کــم معلومــات وغوښــتل شــي.

تــر کومــه چــې قانــون يواځــې افغــان وګــړو او حکمــي شــخصيتونو تــه اجــازه ورکــوي څــو د
اطالعاتــو غوښــتنه وکــړي ،هغــه معلومــات چــې هويــت تثبيــت کــړي ،بايــد پــه فــورم کــې ځــاى
ورکــړل شــي .لــه دې پرتــه ټــول هغــه معلومــات چــې بايــد پــه فــورم کــې ځــاى پــر ځــاى شــي ،د
غوښــتل شــوو اطالعاتــو لــه شــرحې څخــه عبــارت دي.
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لکــه د دولتــي ادارې لــه نــوم ،د اطالعاتــو اســتولو لــه پتــې (کــه چېــرې پــه الکترونيــک ډول
غوښــتل شــوي وي ،يواځــې برېښــناليک بســنه کــوي) او پــه هغــو مــواردو کــې چــې اړتيــا وي،
د اطالعاتــو وړانــدې کولــو د ترجيحــي روش يادونــه؛ لکــه فوتــو کاپــي او يــا برېښــنايي کاپــي.
اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون چــې د اطالعاتــو غوښــتلو کــوم فــورم تاييــد کــړی،
پــه هغــه کــې يــې د فــورم مسلســله شــمېره ،د ادارې نــوم ،د غوښــتونکي مکمــل نــوم ،د اړيکــې
شــمېره ،د اطالعاتــو غوښــتونکي پتــه ،ادارې تــه د اطالعــات غوښــتنې فــورم د ســپارلو نېټــه
او د اړتیــا وړ اطالعــات (ســند ،نمونــه ،مــوډل او داســې نــور) يــې ضــروري او دغــه راز يــې د
غوښــتونکي دنــده او برېښــناليک اختيــاري ګرځولــي دي.
قانــون بېوزلــي غوښــتونکي د فيــس لــه ورکــړې څخــه نــه معافــوي ،پــه هــر حــال دا بــه ګټــور
وي چــې کــه پــه فــورم کــې داســې يــو ځــاى پــه پــام کــې ونيــول شــي ،څــو غوښــتونکي اســتدالل
وکــړى شــي چــې ولــې بايــد د فيــس لــه ورکــړې وبښــل شــي .پــه دغــه کار ســره لــږ تــر لــږه دولتــي
ادارې پــر دې توانېــږي څــو پــه مناســبو مــواردو کــې د فيــس معافيــت پــه پــام کــې ونيســي او کــه
چېــرې وروســته د فيــس د معــاف کېــدو لپــاره کــوم سيســتم جــوړ شــي ،فــورم بــه لــه وړانــدې د
هغــو لپــاره ځــاى ولــري.
همدارنګه الندې موارد هم کېداى شي د اطالعاتو غوښتنې په فورم کې زيات شي:
•د فــورم پــر مــخ د ثبــت لپــاره خالــي ځــاى ،لکــه د هغــه شــخص نــوم چــې فــورم ور
تســلمېږي ،د غوښــتنې شــمېره او نــور.
•د فــورم يــوه برخــه بايــد د بېلېــدو قابليــت ولــري ،څــو د اطالعاتــو غوښــتونکي تــه د رســېد
پــه توګــه ورکــړل شــي.

د اطالعاتو غوښتنې فورم دې له غوښتونکو څخه الندې معلومات نه غواړي:
•هغه داليل چې ولې اطالعات غواړي.
•هر ډول نور معلومات.

د کمېسيون د کلني راپور چمتو کول:

اطالعاتــو تــه د السرســي د قانــون د  ١٩مــې مــادې د شــپږمې فقرې د حکم پر بنســټ ،کمېســيونونه
(واليتــي او مرکــزي) مکلــف دي چــې د خپلــو فعاليتونــو پــه اړه ولسمشــر او ملــي شــورا تــه خپــل
کلنــي راپورونــه وړانــدې کــړي او بــل مکلفيــت يــې د همــدې راپورونــو خپــرول دي.
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پــه عمــل کــې يــاد شــوي کلنــي راپورونــه د قانــون پــر پلــي کېــدو د څارونکــو مراجعــو لپــاره
ارزښــمتنې ســرچينې دي ،څــو وپوهېــږي چــې څــه کارونــه شــوي دي .پــر دې اســاس ډېــره مهمــه
ده چــې يــاد شــوي راپورونــه د امــکان تــر بريــده تفصيلــي او جامــع وي.
دا همدارنګــه ولسمشــر او ملــي شــورا تــه رســمي فرصــت ورکــوي چــې اطالعاتــو تــه د السرســي
سيســتم د اغېــز څرنګوالــى مــرور کــړي ،اړيــن بدلونونــه او ښــه والــي پــه کــې راولــي.
د کمېســيون د فعاليتونــو جزئيــات بايــد راپــور کــې وړانــدې شــي ،د اســتنياف غوښــتنو پــه
اړه مفصــل اطالعــات ولــري او دا چــې هغــه يــې څرنګــه څېړلــي دي .پــر دې ســربېره بايــد د
کمېســيون د نــورو فعاليتونــو او نــورو وړانديزونــو پــه اړه اطالعــات چــې ممکــن د کمېســيون د
کړنــو د اصــاح لپــاره وي ،هــم پــه کــې شــامل شــي.
خپلــه د کمېســيون د فعاليتونــو پــه اړه پــر اطالعاتــو ســربېره ،د کلنيــو راپورونــو پــه اړه غــوره دا ده
چــې د قانــون پــر بنســټ د دولتــي ادارو د ټولــو کړنــو غورچــاڼ ولــري؛ ځکــه خــو د يــادو راپورونو
لپــاره ښــه بڼــه دا ده چــې د اطالعاتــو د ټولــو غوښــتنو پــه اړه چــې پــه تېــر يــوه کال کــې شــوې وي،
شــمېرې را ونغــاړي او بايــد هغــه مــوارد هــم پــه کــې شــامل وي چــې د غوښــتنو د رد پــه برخــه
کــې د اســتثناوو ،اخيســتل شــوو فيســونو او نــورو پــه اړه وي.

 -٤د يادو شوو دندو په ترسره کولو کې بالقوه ستونزې:

داســې هيلــه شــته چــې ګڼــې دولتــي ادارې بــه لــه کمېســيون ســره پــه مثبتــه بڼــه همــکاري وکــړي،
خــو پــه هــر حــال د نــورو هېوادونــو تجربــې ښــيي چــې ځينــي بنســټونه بــه لــه همــکارۍ ډډه
وکــړي .مهمــه موضــوع دا ده چــې قانــون لــه دولتــي ادارو غــواړي چــې پــه پرانيســتې بڼــه کړنــې
ترســره کــړي ،هغــه څــه چــې د دولتــي ادارو مقاومــت بــه لــه ځــان ســره ولــري .کمېســيون تــه بــه
پــر دغــه نــوي مکلفيــت د يــوه څارونکــي بنســټ پــه حيــث د يــوه مزاحــم او خرابوونکــي بنســټ
پــه ســترګه وکتــل شــي.
له کمېسيون سره د دولتي ادارو د نه همکارۍ په اړه بېالبېلې الرې شته چې په الندې ډول دي:

لومــړۍ ســتونزه دا ده چــې د اطالعاتــو او فرهنــګ وزارت ممکــن کوښــښ وکــړي چــې د
کمېســيون داراالنشــاء پــه مســتقيم او يــا نــا مســتقيم ډول د داراالنشـاء د کارکوونکــو د وفــادارۍ
د جلــب لــه الرې تــر خپــل کنټــرول النــدې وســاتي.
يــو شــمېر الرې شــته چــې پــر مــټ يــې دولتــي ادارې د شــکايتونو څېړلــو په برخــه کې د کمېســيون
د رول مخنيــوى کــوي .د پوهــاوي لــه اړخــه ســتر ګــواښ دا دى چــې ګڼــې دولتــي ادارې ممکــن
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عامــو خلکــو تــه د پوهــاوي ورکولــو او لــه نــوي قانــون څخــه د هغــوى خبرولــو پــه برخــه کــې
اړينــه مرســته ونــه کــړي ،دغــه کــوم مطلــوب حالــت نــه دى ،خــو پــه ورتــه وخــت کــې پــه حقيقــت
کــې د کمېســيون د کار مخنيــوى نــه کــوي .ښــايي د کمېســيون لپــاره غــوره کړنــاره دا وي چــې
د دې ســتونزې د حــل لپــاره غوښــتل شــوي اقدامــات عملــي کــړي؛ لکــه د هغــو عامــه بنســټونه
ســتاينه چــې پــه دې برخــه کــې يــې وړتيــا ښــودلې او پــر هغــو اداراو نيوکــې چــې ښــې کړنــې نــه
لــري؛ مثـ ً
ـا د کلنيــو جايــزو د ورکــړې لــه الرې.
ځينــې دولتــي ادارې ممکــن د کمېســيون لــه مالتــړ څخــه برخمنــې نــه شــي ،کــه څــه هــم د عامــه
پوهــاوي د موضــوع پــه څېــر دغــه حالــت مطلــوب نــه دى ،خــو پــه ورتــه وخــت کــې د کمېســيون
پــه کار کــې پــه مســتقيم ډول ګــډوډي هــم نــه رامنځتــه کــوي .کــه چېــرې دولتــي ادارې لــږ تــر لــږه
خپــل کليــدي کارکوونکــي چــې پــر دې موضــوع کار کــوي ،لکــه د اطــاع رســولو د مرجع مســوول،
پــه دې برخــه کــې ونــه روزي ،يــوه ســتره ســتونزه بــه وي .لــه فنــي اړخــه هــم هغــوى د خپلــو
کارکوونکــو پــر روزنــه مکلــف نــه دي ،ښــکاره ده کــه خپــل کارکوونکــي ونــه روزي ،مکلفيتونــه يــې
چــې قانــون پــر غــاړه ور اچولــي ،نــه شــي ادا کــوالى .دا د کمېســيون مســوولیت دی څــو يــوه داســې
الر پيــدا کــړي چــې دولتــي ادارې پــه دې چــاره کــې ډېــرې ونــډې او ګــډون تــه وهڅــوي.
امــکان لــري ځينــې دولتــي ادارې لــه قانــون ســره ســم د راپــور ورکولــو پــر دنــده عمــل ونــه کــړي؛
پــه ځانګــړي ډول ښــايي مياشــتني راپورونــه وړانــدې نــه کــړي؛ ځکــه کــه پــه رښــتيني ډول فکــر
وشــي ،نــو د هغــوى لپــاره ســتونزمن تمامېــږي .ښــايي غــوره وي کمېســيون د دولتــي ادارو راپــور
ورکولــو تــه اســانه مهالوېــش ترتيــب کــړي ،څــو هغــه دولتــي ادارې چــې واقع ـ ًا غــواړي راپــور
وړانــدې کــړي او مياشــتني راپورونــه ورتــه ســتونزمن وي ،مرســته ورســره شــوې وي.
مخکــې د ســوېلي افريقــا پــه بېلګــه کــې یادونــه شــوې وه چــې د بشــري حقونــو کمېســيون دولتــي
ادارو تــه خبــردارى ورکــړی ،کــه چېــرې راپــور ور نــه کــړي ،نــو پــه خپــل راپــور کــې بــه يــې نــوم پــه
ډاګــه کــړي .دغــه ګــواښ ډېــر اغېزمــن تمــام شــوی و .ښــايي نــورې الرې هــم وي ،څــو لــه دننــه
څخــه پــر دولتــي ادارو فشــار راوړل شــي چــې راپــور ورکــړي؛ د بېلګــې پــه ډول د اطالعاتــو او
فرهنــګ وزارت او سياســتوالو لــه الرې پــر هغــوى فشــار راوړل ممکــن اغېزمــن واقــع شــي.
بلــه برخــه چــې د مقاومــت احتمــال پــه کــې شــته ،د دولتــي ادارو اړ ایســتل دي چــې د کمېســيون
وړانديزونــه پــه خپلــو تاديبــي مويداتــو کــې رعايــت کــړي .دې تــه پــه پــام ســره چــې د کمېســيون
واک د وړانديزونــو پــه وړانــدې کولــو پــورې محــدود دى ،کمېســيون بــه پــه دې برخــه کــې تــر
دې ډېــر کار ترســره نــه شــي کــړاى ،خــو د دې هيلــه شــته چــې کــه چېــرې خپلــو وړانديزونــو تــه
قناعــت بښــونکي داليــل وړانــدې کــړي او د خپــل ځــان او تصميمونــو پــه اړه د ادارو درنــاوى
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جلــب کــړي ،د وخــت پــه تېرېــدو ســره بــه د هغــوى بــاور هــم را جلــب کــړي او يــادې ادارې بــه
د کمېســيون وړانديزونــه جــدي ونيســي.

مهم ټکي:

 -۱پــه ټولــه کــې د کمېســيون دنــدې شــکايتونو تــه پــر رســېدو ،اســتيناف غوښــتنو او پراختيايــي
کړنــو وېشــل کېــږي.

 -۲کمېســيون بايــد د خپلــو نــورو دنــدو لــه مســووليت منلــو څخــه مخکــې لــه اداري اړخــه منظــم
شــي .پــه دې برخــه کــې مهمــه مســئله دا ده چــې څرنګــه کېــدای شــي پــه دې اړه ډاډ ترالســه شــي
چــې داراالنشــاء د حکومــت تــر اغېــز النــدې نــه او کمېســيون تــه وفــاداره ده.
 -۳قانــون د شــکايتونو څېړنــو د کړنــارو پــه اړه ډېــر تفصيــات نــه وړانــدې کــوي؛ ځکــه خــو
کمېســيون بايــد پــه دې اړه تفصيلــي حکمونــه تصويــب کــړي او کمېســيون تــه بايــد پــوره واک
ورکــړل شــي چــې هــر ډول اســتيناف تــه رســېدنه وکــړای شــي ،شــاهدان را وغوښــتالی شــي او
تــر ټولــو مهمــه دا چــې لــه دولتــي ادارې څخــه د اطالعاتــو او ســندونو غوښــتنه وکــړي او د اړتيــا
پــه صــورت کــې دغــه کار پــټ ترســره شــي.
 -۴کمېســيون بايــد دغــه صالحيــت هــم ولــري چــې د پلټنــې پــه پــای کــې د اســتيناف قضيــه
وتــړي ،لــه دولتــي ادارې څخــه وغــواړي چــې اطالعــات افشــا کــړي ،هغــه تورونــه چــې د دولتــي
ادارې لــه خــوا لګــول شــوي وي ،تنظيــم کــړي ،دولتــي ادارې جريمــه کــړي او د اســتيناف لګښــت
پــر دولتــي ادارې بانــدې تحميــل کــړي.
 -۵کمېســيون ،پــه ځانګــړي ډول د پراختيايــي الرو چــارو لکــه د عامــه پوهــاوي د کچــې لــوړول،
لــه دولتــي ادارو ســره مرســته او د هغــوى لپــاره د روزنيــزو پروګرامونــو جــوړول؛ لکه د دولتــي ادارو
لــه راپــور ورکونــې څارنــه ،د ســرغړونو پــر وړانــدې د تاديبــي مويداتــو تجويــز او نــورې دنــدې؛ د
بېلګــې پــه توګــه پــر قوانينــو تبصــره ،غوښــتونکو تــه د مشــورې ورکــول ،د محتــوا ټــاکل ،د اطالعاتو
غوښــتنې فــورم بيــه او د خپلــو کلنيــو راپورونــو پــه چمتــو کولــو کــې مهــم رول لوبــوي.
کمېســيون ممکــن لــه ځينــو دولتــي ادارو څخــه د همــکارۍ غوښــتنه ولــري ،خــو د نــورو هېوادونو
تجربــو څرګنــده کــړې چــې د دولتــي ادارو د ځينــو نــورو چارواکــو لــه خــوا د ســتونزو لــه جوړولــو
ســره بــه هــم مــخ شــي.
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اوولسم څپرکى
د شکايت حق

شــکايتونه پــه ټولــهکــې پــه دوو برخــو چې د اســتثناوو پليکېدو (د اســتثناوو پر بنســټ د غوښــتنو ردول)
او د اطالعاتــو ترالســهکولــو الرو چــارو او کړنــارو اړونــد شــکايتونه پــهکې راځي ،وېشــل شــوي دي.

د کړنالرو په تړاو مسايل

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ۱۳مــې مــادې لــه مخــې ،کــه چېــرې غوښــتونکی د ادارې
پــر وړانــدې شــوو اطالعاتــو قناعــت ونــه لــري ،کــوالی شــي خپــل شــکايت د اطــاع رســونې
اړونــدې مســوولې مرجــع تــه پــه ليکلــې بڼــه وړانــدې کــړي.

د يادونــې وړ ده ،د کورنــي اســتيناف داليــل څرنګــه چــې پــه قانــون کــې پــه ډاګــه شــوي ،خــورا
لــږ دي ،يواځــې پــه هغــه حالــت کــې چــې غوښــتونکی شــخص د وړانــدې شــوو اطالعاتــو پــه
اړه قناعــت ونــه لــري .ښــه چــاره دا ده چــې د قانــون د نــه تطبيــق پــه اړه د هــر ډول ســتونزو او
محدوديتونــو د شــتون لــه املــه شــکايتونه او اســتيناف غوښــتنه مجــاز وبلــل شــي .پــه ټاکلــي
وخــت کــې د ځــواب نــه ورکولــو ،د ډېــر فيــس اخيســتلو او د غوښــتل شــوو اطالعاتــو د رد پــه
څېــر مســايل پــه کــې راځــي.
د ۱۳مــې مــادې پــه درېیــم بنــد کــې راغلــي ،کــه چېــرې غوښــتونکی د اطــاع رســونې لــه مســوولې
مرجــع څخــه د کورنــي اســتيناف پــه تــړاو ځــواب ترالســه کــړي او قناعــت پــرې ونــه لــري،
کــوالى شــي اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون تــه مراجعــه وکــړي .لکــه څرنګــه
چــې لیــدل کېــږي دا ډول اســتيناف غوښــتنه د کورنــي شــکايت لــه پايلــې ســره تــړاو لــري .پــه
احتمالــي ډول د خپلــو ابعــادو لــه اړخــه هــم محــدوده وي؛ يعنــې يواځــې د هغــو مــواردو لپــاره
چــې غوښــتونکی شــخص د ترالســه شــوو اطالعاتــو پــه اړه قناعــت ونــه لــري.
کمېســيون بايــد پرېکــړه وکــړي چــېګواکــې غــواړي پر دغــو داليلو والړو شــکايتونو ته ځــان محدود
کــړي او يــا هغــه شــکايتونه بــه هــم منــي چــې د دغــه قانــون له ډېــرو حکمونــو ســرغړونه وي؛ د بېلګې
پــه توګــه لــه ټاکلــې نېټــې څخــه ډېــر ځنــډ او يــا لــه حــد څخــه د زيات فيــس اخيســتل او داســې نور.
کمېســیون تــه پــه کار ده چــې پــه هېــواد کــې اطالعاتــو تــه د السرســي لــه ټــول بهیــر څخــه څارنــه
وکــړي او د اطالعاتــو الســته راوړلــو د الرو چــارو او کړنــارو اړونــد هــر ډول شــکايت بایــد وڅېــړي
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او د ســمون لپــاره يــې الرښــونه ولــري او فشــار راوړي .يــوه مهمــهکړنــه چــې اطالعاتــو ته د السرســي
لــه بهيــر ســره ډېــره مرســته کــوالی شــي ،هغــه دا ده چــې هــره اداره بايــد د اطــاع رســونې مرجــع د
مســوول معرفــي کولــو تــر څنــګ د شــکايتونو اورېــدو مرجــع هــم ټولــو خلکــو تــه ور وپېژنــي ،څــو
خلــک پــوه شــي چــې د شــکايتونو لرلــو پــه صــورتکــېکومــې مرجــع تــه مراجعــه وکــړي .هــره اداره
بايــد د شــکايتونو اورېــدو مرجــع د معرفــۍ پــه اړه کمېســيون تــه رســم ًا اطــاع ورکــړي.
دغــه راز د خلکــو لپــاره بايــد داســې الره پرانيســتې وي ،کــه چېــرې يــوه اداره د شــخص د
اطالعاتــو غوښــتنه او يــا شــکايت ونــه منــي ،غوښــتونکی بايــد وکــوالى شــي کمېســيون تــه پــه
مســتقيم ډول خپــل شــکايت وکــړي او کمېســيون بايــد دغــه ډول شــکايتونه واوري او پــه اړه يــې
الزم اقــدام وګــړي.

منځګړیتوب او داوري

پــه ډېــرو هېوادونــو کــې کمېســيونونه هڅــه کــوي چــې کــه د اســتيناف غوښــتنې او د لنــډ مهــال
ميتــود منځګړیتــوب لــه الرې بريــا ترالســه نــه شــي ،ســتونزه د داوري لــه الرې هــواره کــړي .پــه
ډېــرو قضيــو کــې د اســتيناف غوښــتنه خــورا څرګنــده وي؛ د بېلکــې پــه توګــه کــه دولتــي اداره
د قانــون لــه لــوري پــه ټــاکل شــوي وخــت کــې اطالعــات نــه ورکــوي او يــا غوښــتل شــوي
اطالعــات د اســتثناوو پــه ډلــه کــې شــاملوي ،اړينــه نــه ده د دې ډول اســتينافي دعــوو لپــاره د
داوري لــه پېچلــو پروســو کار واخيســتل شــي؛ پــه عــادي توګــه د دې ډول قضيــو د هــواري لپــاره
لــه دواړه غــاړو ســره خبــرې او هغــو تــه قناعــت ورکــول بســنه کــوي.
منځګړیتوب:

منځګړیتــوب هغــه انتخــاب دى چــې پــه شــخړه کــې ښــکېلې غــاړې يــې پــه خپلــه خوښــه ډول
غــوره کــوي او د کمېســيون لــه لــوري د منځګــړي رول لوبــول داســې يــوه الره ده چــې دواړو
غــاړو تــه د منلــو وړ وي.

د منځګړیتــوب بهيــر پــه هغــو حالتونــو کــې چــې بريالــى وي ،د داوري پروســو پــه نســبت څــو
ځلــې ګړنــدى او اســانه دی؛ نــو ځکــه بايــد لومړيتــوب ورکــړل شــي.
منځګړیتــوب هــم د مســايلو د حــل لپــاره غــوره الره ده ،پــه ځانګــړي ډول د اســتيناف قضيــو پــه
لومــړۍ مرحلــه کــې کــه چېــرې عامــه بنســټ د غوښــتنو پــه ځوابولــو کــې نــاکام شــوى وي ،پــه
دغــه صــورت کــې اړتيــا نــه لــري چــې د عدالــت غوښــتنې رســمي پروســه لــه دواړو لــورو ســره
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چــې نظرونــه ورکــوي او اوري يــې ،ترســره کــړي .د دې موضــوع حــل پــه نظــري ډول اســان دى؛
هغــوی بايــد مخــې تــه والړ شــي او غوښــتل شــوي اطالعــات د اطالعاتــو غوښــتونکي تــه ورکــړي.
څارونکــي بنســټونه کــوالى شــي د منځګړیتــوب لــه الرې لــه دواړو لــورو ســره پــه عادي او نارســمي
ډول پــه اړيکــه کــې شــي او هغــوی تــه نارســمي مفهــوم چــې پــه دې اړه څرنګــه مخــې تــه والړ شــي،
برابــر کــړي .کــه چېــرې اړخونــه منځګړیتــوب ومنــي او قضيــه حــل کــړي ،وروســته دغــه شــکايت
ســاقطېږي .لــه دې پرتــه اړتيــا ده چــې دا موضــوع د يــوه رســمي حــل لــور تــه بوتلــل شــي.
داوري:

داوري لــه شــخړو ډکــه يــوه پروســه ده؛ پــه دې پروســه کــې دواړه غــاړې هڅــه کــوي کمېســيون
وهڅــوي چــې حــق د دوى دى ،پــه داســې حــال کــې کمېســيون تــر ډېــره د يــوې محکمــې پــه توګــه
عمــل کــوي او د قضيــې پــه اړه الزامــي پرېکــړه کــوي.
د داوري پــه پروســه کــې د اثبــات مســووليت د دولــت پــر غــاړه وي څــو ســندونه وړانــدې کــړي چې
وښــيي غوښــتل شــوي اطالعــات د اســتثنا پــه چــوکاټ کــې ځــاى نيســي ،هغــه چــې پــه قانــون کــې
ذکــر شــوي او يــا دا چــې لــه دې پرتــه هــم د قانــون پــه رڼــا کــې ګام پورتــه شــوى دى.

پــه ډېــرو مــواردو کــې د کړنــارې اړونــد مســايل پــه ســاده ډول د هــواري وړ دي؛ ځکــه تــر
ډېــره د يــوې اداري تېروتنــې لــه املــه وي ،نــه د يــوه ځانګــړي تصميــم لــه املــه؛ د بېلګــې پــه
توګــه د ځــواب نــه ورکــول ،پــه ځــواب ورکولــو کــې ځنــډ او يــا لــه ټاکلــي فيــس څخــه زيــات
اخيســتل ،پــه دې برخــه کــې د جنجالــي مســايلو لکــه د ضــرب االجــل او پــه وړانديــز شــوي ډول
د اطالعاتــو لــه ورکولــو ډډه کــول هــم شــامل دي .پــه ورتــه وخــت کــې دا ډول قضيــې کلــه ناکلــه
لــه پېچلــو مســايلو ســره مــخ او د اســتثناوو اړونــد رامنځتــه کېــږي ،پــه دې ترتيــب دا ډول قضيــې
د منځګړیتــوب لــه الرې هوارېــداى شــي.
خــو لــه بلــه اړخــه د اســتثناوو اړونــد شــخړو هــوارى کېــداى شــي زيــات ســتونزمن تمــام شــي ،د
دې تــر څنــګ پــه عــادي ډول وضعيــت داســې وي چــې د اســتثناوو اړونــد مهــم مســايل پــه پرلــه
پســې ډول ان د قانــون لــه تصويــب څخــه لســيزې وروســته هــم راڅرګندېــږي .پــه معمولــي ډول
د دغــه راز شــخړو د هــواري لپــاره منځګرتــوب او داوري دواړو تــه اړتيــا شــته.

د یادونــې وړ ده ،درېيــم ډول اســتيناف غوښــتنه هــم شــته چــې د نــا ســمو يــا نيمګــړو اطالعاتــو
وړانــدې کولــو لــه مخــې شــکايتونه رامنځتــه کېــږي .دغــه ډول شــکايتونه تــر ډېــره د کړنــارو بڼــې
تــه ورتــه وي؛ يعنــې پــر اداري تېروتنــو والړ ،نــه پــر النجمنــو مســايلو ،خــو تفســيرونه هــم پــه
کــې شــامل وي.
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کړنالرې:

څرنګــه چــې مخکــې يادونــه وشــوه ،دکمېســيون پــر وړانــدې يــوه ننګونــه چې شــکايتونو ته د رســېدو
پــه برخــه کــې پــه ځانګــړي ډول کــه وغــواړي پــه ځينــو قضيــو کــې منځګړیتــوب وکــړي ،هغــه
اســتيناف غوښــتنې تــه د السرســي د لــږې مــودې ټــاکل دي .د دواړو کاري غونــډو ضــرب االجــل
 ٣٠ورځــې دی؛ یعنــې پــه هــرو  ١٥ورځــو کــې بــه يــوهکارې غونــډه جوړېږي .کمېســيون بايــد پر دې
موضــوع غــور وکــړي چــې خپلــې چــارې څــه ډول تنظيــمکــړي څــو يــاد ضــرب االجل رعایت شــي.
دغــه کار بــه پــه لومړيــو کــې دومــره ســتونزمن نــه وي؛ ځکــه د اســتيناف غوښــتنې قضیــو شــمېر بــه
لــږ وي ،خــو کلــه چــې د اســتيناف غوښــتنې قضیــو شــمېر ډېــر شــي ،ســتونزه بــه نــوره هــم ډېره شــي.
يــوه الر دا کېــداى شــي چــې پــه لومــړي ســر کــې منځګړیتــوب د لومــړي ګام پــه توګــه ترســره شــي
او وروســته بيــا دغــه پــړاو شــکايتونو تــه د رســېدو لپــاره پــه زمانــي مهالوېــش کــې حســاب نــه شــي،
پــه دې توګــه کمېســيون کــوالى شــي يــوه غونــډه منځګړیتــوب او دوه نــورې غونــډې داوري تــه
ځانګــړې کــړي .پــه دواړو حالتونــو کــې بــه اړينــه وي څــو داراالنشــاء د شــکايتونو چمتووالــي لپــاره
يــو لــړ مقدماتــي کارونــه ترســره کــړي؛ ځکــه نــه شــي کېــدای دغــو ټولــو کارونــو تــه پــه یــوه غونــډه
کــې رســېدنه وشــي؛ د بېلګــې پــه توګــه لــه کومــې دولتــي ادارې څخــه چــې شــکايتونه شــوي ،بايــد
هماغــې اړونــدې ادارې تــه واســتول شــي او وخــت ورکــړل شــي څــو خپــل ځــواب وړانــدې کــړي.
د منځګړیتوب او داوري کړنالرې په خپلو کې توپير لري ،د منځګړیتوب په برخه کې:
الــف -د منځګړیتــوب ترســرهکولــو لپــاره څارونکــى بنســټ په معمولــي ډول د قضيــې لــه دواړو لورو
ســره نــا رســمي اړيکــه نيســي او هغــه پــه نــا رســمي ډول پــوهکــوي چــې موضــوع بايــد څــه ډول پــر مــخ
والړه شــي.کــه ښــکېلې غــاړې د څارونکــې مرجــع نظــر ومنــي او ســتونزه خپــل منــځکــې هــوارهکــړي،
قضيــه تــړلکېــږي؛ لــه دې پرتــه اړتيــا ليــدلکېــږي څــو قضيــه لــه رســمې الرې هــواره شــي.
ب -د منځګړیتــوب لپــاره غــوره الر دا ده چــې کمېســيون دواړه غــاړې (شــکايت کوونکــى او
دولتــي اداره) پــه خپلــو کــې ليدلــو تــه چمتــو کــړي څــو پــر موضــوع بحــث وکــړي او پــه احتمالــي
ډول يــوې پايلــې تــه ورســېږي؛ د بېلګــې پــه توګــه کــه حکومتــي ادارې شــکايت تــه ځــواب نــه وي
ورکــړى ،دواړه غــاړې کــوالى شــي هوکــړې تــه ســره ورســېږي څــو اړونــده اداره د يــوې اوونــۍ
او يــا لــه دې څخــه پــه زياتــه مــوده کــې ځــواب ورکــړي .د کمېســيون رول پــه داســې مــواردو کــې
لــه دې چــارې څخــه د ډاډ ترالســه کــول دي چــې د هغــوى خبــرې او عمــل منصفانــه دی او
غوښــتل شــوي اطالعــات لــه ژمنــې ســره ســم د غوښــتونکي پــه واک کــې ورکــړل شــول او کنــه.
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د داوري پــه تــړاو ،پــه عمومــي ډول اړينــه ده څــو پــر بهيــر پاملرنــه ډېــره شــي څــو دواړو غــاړو
تــه د انصــاف ډاډ ترالســه شــي.
د داوري په برخه کې الندې ټکي د يادونې وړ دي:
الــف -لــږ تــر لــږه بايــد اړونــدې دولتــي ادارې تــه وخــت ورکــړل شــي څــو پــه ليکلــې بڼــه يــادو
ادعاګانــو تــه ځــواب ووايــي .دغــه راز مناســبه بــه وي شــکايت کوونکــي لــور تــه هــم فرصــت
ورکــړل شــي چــې کــه چېــرې نــوي مســايل وړانــدې شــوي وي ،د دولتــي ادارې د ورکــړل شــوي
ځــواب پــر وړانــدې غبرګــون وښــيي.
ب -کمېســيون بايــد تصميــم ونيســي چــې داوري د کاغــذ پــر مــخ او يــا د مخامــخ غونــډو
جوړولــو لــه الرې ترســره کــړي ،غــوره بــه دا وي چــې د مخامــخ غونــډو پــر جوړېــدو ســا
وشــي او يــادې دواړې غونــډې پــه ښــکاره جــوړې شــي ،خــو کمېســيون کــوالى شــي د محرمــو
اطالعاتــو څېړلــو پــر مهــال غونــډه ســري اعــان کــړي .د اطالعاتــو څېړنــې پــر مهــال د کمېســيون
غــړي بايــد د ســندونو محرميــت وســاتي.
ج -کمېســيون بايــد تصميــم ونيســي چــې د څــو غــړو پــر مــټ شــکايتونو تــه السرســی ومومــي؛
د بېلګــې پــه توګــه لــه درېيــو او يــا پنځــو غــړو څخــه جــوړ پــاوى لــه يــو غــړي او يــا ټولــو غــړو
ســره يــو نظــر تــه ورســېږي .لومــړۍ يــاده شــوې الر غــوره ده ،پــه ځانګــړې توګــه دې تــه پــه پــام
ســره چــې د شــکايتونو شــمېر د وخــت پــه تېرېــدو مــخ پــر زياتېــدو شــي.
د کمېســيون پرېکــړه اطالعاتــو تــه د السرســي غوښــتنې ردولــو پــر وړانــدې د اســتيناف غوښــتنې
پــه تــړاو لــه النــدې پرېکــړو څخــه يــوه ده:
الــف -د اطــاع رســونې د مســوولې مرجــع د لــوړ پــوړي امــر د پرېکــړې ردول او اطالعاتــو تــه
د پــوره او يــا نســبي السرســي پــه اړه حکــم.
ب -د اطالع رسونې د مسوولې مرجع د پرېکړې پخلى او د غوښتونکي د غوښتنې ردول.
کمېســيون بايــد خپلــه پرېکــړه پــه علنــي توګــه د علنــي غونــډې پــه تــرڅ کــې او يــا خپلــه وېبپاڼــه
کــې د خپرولــو لــه الرې اعــان کــړي .دغــه راز کمېســيون بايــد د پرېکــړې کاپــي پــه مســتقیمه
توګــه پــه شــخړه کــې ښــکېلو لــورو؛ يعنــې شــکايت کوونکــي او دولتــي ادارې تــه وســپاري.
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ښــايي پــه ځينــو قضيــو کــې کمېســيون يــو نظــر تــه ونــه ورســېږي ،پــه داســې مــواردو کــې بايــد
د کمېســيون غــړو تــه اجــازه ورکــړي څــو خپــل مخالــف نظرونــه وړانــدې کــړي او يــاد مخالــف
نظرونــه بايــد د ضميمــې پــه بڼــه لــه اصلــي پرېکــړې ســره يــو ځــاى شــي .د يادونــې وړ ده چــې
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ۲۳مــې مــادې لــه مخــې ،د کمېســيون تصميمونــه او پرېکــړې
وروســتنۍ (نهايــي) او لــه ابــاغ وروســته د تطبیــق وړ دي.

د څارونکي بنسټ واکونه

اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــېکمېســیون د اطالعاتــو پــه برخــهکــې یوازېنــۍ د څارنــې اداره ده ،نــو
کــه لــه دغــه څارونکــي بنســټ څخــه د اغېزمنتــوب تمــهکېــږي ،بايــد اړيــن واکونــه ورکــړل شــي.

ياد واکونه په عمومي ډول په دوو برخو وېشل کېږي:
اطالعاتــو تــه د السرســي غوښــتنې پــه برخــه کــې د اســتيناف غوښــتنې د څېړنــې او پــه اړه يــې
د تصميــم نيولــو او د ســتونزو هوارولــو واک ،کلــه چــې د شــکايت پــه اړه تصميــم ونيــول شــي.
قانــون د کمېســيون د واکونــو پــه اړه دومــره ســپيناوى نــه لــري ،خــو د موضــوع مثبــت اړخ دا
دى چــې د کمېســيون پرېکــړې الزامــي دي او اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ۱۹مــې مــادې د
درېيمــې فقــرې لــه مخــې ،کمېســيون اطالعاتــو او ســندونو تــه د السرســي واک لــري او د ادارو د
اطــاع رســونې لــه مســوولو مراجعــو څخــه ســندونه او مــدارک ترالســه کــوالی شــي.

د موضــوع منفــي اړخ دا دى ،کــه قانــون د کمېســيون د واکونــو پــه اړه چــې پــه دولتــي ادارو کــې
څېړنــې وکــړي ،شــواهد وغــواړي او د اطالعاتــو غوښــتونکو لپــاره چــاره ولټــوي ،څــه نــه لــري،
کــه څــه هــم ښــايي قيــاس شــي کمېســيون واک لــري څــو دولتــي ادارو تــه الرښــوونه وکــړي څــو
اطالعــات د غوښــتونکو پــه واک کــې ورکــړي.
قانــون پــه دې اړه چــې کمېســېون داســې واک ولــري څــو دولتــي ادارو تــه الرښــوونه وکــړي چــې د
قانــون د تطبيــق پــه برخــه کــې د خپلــو کمزوريــو لــرې کولــو لپــاره د روزنيــزو پرګروامونــو جوړولــو
او د اطــاع رســونې د مرجــع د مســوولينو ټاکلــو پــه څېــر ،اړيــن ګامونــه واخلــي ،صراحــت نــه لري،
خــو غوښــتونکو او ادارو تــه الزمــې مشــورې ورکــوالی او پــه هېــواد کــې د روزنيــزو برنامــو جوړولــو
لــه الرې د اطــاع رســونې فرهنــګ د غښــتلتیا لپــاره کړنــې ترســره کــوالی شــي.

253

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

ىکرپڅ مسلووا

يــو څارونکــى بنســټ بايــد پــه ايډيــال حالــت کــې النــدې واکونــه ولــري څــو د شــکايتونو
پــه اړه ســمه څېړنــه وکــړي:
•څارونکــى بنســټ بايــد د شــکايت اړونــد موضــوع پــر محرمــو او عــادي ټولــو اطالعاتــو د
کتنــې صالحيــت ولــري .د دغــه واک پــه نــه شــتون کــې يــاد بنســټ د شــکايتونو پــه تــړاو د
پرېکــړو کولــو پــر مهــال خپــل مســووليت ســم نــه شــي ترســره کــوالى .پــر دې پوهېــدل چــې پــه
ســندونو کــې څــه ډول اطالعــات دي ،اړينــه ده چــې حساســو او محرمــو ســندونو تــه السرســی
ولــري څــو د محرميــت کچــه يــې وټاکــي او ســمه پرېکــړه وکــړي.
•ښــه کړنــه دا ده چــې څارونکــى بنســټ د اړتيــا وړ ټولــو اطالعاتــو او ســندونو تــه السرســى او
د اطالعاتــو د افشــا کولــو د صــدور امــر ولــري ،خــو پــه ورتــه وخــت کــې بایــد خپلــه هــم د
اطالعاتــو محرميــت تــه درنــاوی وکــړي.
•څارونکــي بنســټ تــه يواځــې اطالعاتــو تــه السرســى کافــي نــه دی ،بلکــې بايــد د شــاهد خبرې
يــې هــم واورېــدل شــي او وکــوالى شــي چــې شــاهد خپــل حضــور تــه پــه ور تــګ اړ باســي.
•څارونکــى بنســټ د دې لپــاره د شــاهد شــهادت اورېــدو تــه اړتيــا لــري څــو د يــوې موضــوع
د حساســيت پــه کچــه پــوه شــي ،کــه هغــه امنيتــي ،ســياليزه ،ســوداګريزه او کومــه بلــه د
خصوصــي حريــم موضــوع او يــا هــم د دولتــي او يــا غوښــتونکي لــه لــوري لــه وړانديــز شــوو
ادعــاوو څخــه ســم پوهــاوى دي.
•پــه پــاى کــې غــوره کړنــه دا ده چــې يــوه څارونکــي بنســټ تــه پــر دولتــي تاسيســاتو د پلټنــې
واک ورکــړل شــي ،پــه داســې حــال کــې چــې دا يــو ســتر واک دى چــې ډېــرى مهــال يــې
اســتفادې تــه اړتيــا نــه ليــدل کېــږي .خــو پــه ځينــو مــواردو کــې د پلټنــې پــر مهــال ثابتــه شــوې
ده چــې دولتــي ادارې داســې اطالعــات چــې لــه درلــودو يــې انــکار کــوي ،لــري .دغــه راز
پلټنــه لــه څارونکــي بنســټ ســره مرســته کــوي څــو د قانــون رعايتولــو پــه برخــه د دولتــي ادارو
جوړښــتي ســتونزې درک او هــوارې کــړي؛ د بېلګــې پــه ډول د هنــد اطالعاتــو تــه د السرســي
قانــون د ١٨مــې مــادې پــه درېيمــه فقــره کــې داســې راغلــي :د اطالعاتــو مرکــزي او يــا د
اطالعاتــو ايالتــي کمېســيونونه لــه احــوال ســره ســم پــه دغــه فصــل کــې د شــته موضوعګانــو پــه
اړه د څېړنــې پــر مهــال يــوې مدنــي دعــوا تــه د رســېدو پــه موخــه د مدنــي محاکمــو د اصولــو
پــر بنســټ د النــدې مســايلو پــه تــړاو برخمــن دي:

الــف -پــه شــفاهي او کتبــي ډول د خلکــو حاضــرول ،هغــوى شــهادت ورکولــو تــه اړ ايســتل ،د
لــوړې کولــو ،ســندونو او يــا مــادي داليلــو وړانــدې کولــو پــر اســاس.
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ب  -د سندونو راغونډولو او پلټنې ته اړ ايستل.

ج -د لوړې په بهیر کې د مدارکو موندل.

د -له محکمو او يا دفترونو څخه د دولتي سندونو او يا کاپي غوښتل.
ھ -د قرار صادرول ،د شهود نيمګړتيا او د اثبات دليلونه.
و -د اړتيا وړ ډېرى موضوع ګانې.

کلــه چــې يــو څارونکــى بنســټ شــکايتونو تــه د رســېدو پــر مهــال ومومــي شــکايت موجــه دى،
بايــد د غوښــتونکي پــه حــق کــې د عدالــت ټينګښــت لپــاره پــوره صالحيتونــه ولــري.
غــوره الر دا ده چــې د څارونکــي امرونــه الزمــي وي ،دا يــوه مهمــه موضــوع ده؛ ځکــه کــه څارونکــى
بنســټ يواځــې د وړانديزونــو وړانــدې کولــو واک ولــري ،ښــايي ډېــرى دولتــي ادارې پــرې ســترګې
پټــې کــړي ،پــه دې صــورت کــې بــه غوښــتونکى اړ شــي چــې د هغــو د تنفيــذ لپــاره محکمــو تــه
مراجعــه وکــړي او پــه دې وخــت کــې بــه د څارونکــي بنســټ وجــودي منطــق تــر پوښــتنې النــدې
راشــي.
څارونکي بنسټونه بايد د جبرانوونکو اقداماتو واکونه ولري.
د غوښــتونکي لپــاره پــه طبيعــي ډول د اطالعاتــو غوښــتنې پــر مهــال او د نــورو خدمتونــو پــه څېــر
لکــه د يــوه ځانګــړي ميتــود لــه الرې اطالعاتــو تــه رســېدل ،د فيــس کموالــى او ان د هغــه جبــران
چــې پــه ځينــو مــواردو کــې د اطالعاتــو رســولو پــه برخــه کــې د غوښــتونکي ځورېــدو او يــا ان د
هغــه د مالــي ســرچينې ضايــع کېــدو المــل شــوي وي.
يــاد بنســټ بايــد د لومړيتــوب لــه مخــې صالحيــت ولــري چــې حکومتــي ادارې تــه پــه ځانګــړو
مــواردو کــې الرښــوونه وکــړي څــو يــو لــړ جوړښــتي اصالحــات تــر الس النــدې ونيســي ،پــه
ځانګــړې توګــه هغــه مهــال چــې اداري ســتونزې د ادارې د ناکامــۍ المــل وګرځــي او هغــه هــم
د قانونــي مکلفيتونــو پــه ترســره کولــو کــې.
پــه دې برخــه کــې يــوه ښــه بېلګــه دا ده چــې دولتــي ادارې تــه الرښــوونه وشــي څــو خپلــو
کارکوونکــو تــه ،هغــه مهــال چــې لــه قواعــدو ســره نــا اشــنا وي او د خپلــو قانونــي مســووليتونو
پــه ترســره کولــو کــې پاتــې راځــي ،روزنيــز پروګرامونــه جــوړ کــړي او يــا هــم پــه داســې وضعيــت
کــې چــې د کمــزوري مديريــت لــه املــه د اړتيــا پــر مهــال خپــل ســندونه پــه بېــړه نــه شــي موندلــى،
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څارونکــى بنســټ بايــد ورتــه الرښــونه وکــړي څــو د خپلــو ســندونو مديريــت ســم کــړي.
د هنــد اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ۱۹مــې مــادې د اتمــې فقــرې لــه مخــې ،د هنــد د
اطالعاتــو مرکــزي کمېســيون او يــا د اطالعاتــو ايالتــي کمېســيون د پرېکــړو نيولــو پــر مهــال
النــدې صالحيتونــه لــري:
الــف -د دغــه قانــون د حکمونــو لــه پلــي کېــدو څخــه د ډاډ ترالســه کولــو او د اړينــو ګامونــو
پورتــه کولــو لپــاره د دولتــي ادارو اړ ايســتل ،لــه النــدې الرو څخــه:
 -۱د اړتيا پر مهال د يوه ځانګړي ميتود له الرې اطالعاتو ته د السرسي الر هوارول.
 -۲له احوال سره سم د اطالع رسونې مرکزي او ايالتي مسوول ګومارل.
 -۳د ځانګړو اطالعاتو او يا د اطالعاتو د کټګوريو خپرول.

 -۴د ســندونو خونديتــوب ،مديريــت او د هغــو د لــه منځــه وړو پــه تــړاو پــه خپلــو کړنــو کــې د
اړينــو بدلونونــو راوســتل.

 -۵خپلو کارکوونکو ته اطالعاتو ته د السرسي لپاره د روزنيزو پروګرامونو زياتوالى.
 -۶د څلورمې مادې د لومړۍ فقرې د «ب» بند پر بنسټ د کلني راپور وړاندې کول.

ب  -غوښتونکي ته د هر راز اوښتي زیان د جبران ورکولو لپاره دولتي ادارې اړ ايستل.

ج -د دغه قانون د تاديبي مويداتو پلي کول.
د -د غوښتنې ردول.
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د اطالعاتو غوښتنې اړوند شکايتونه

ځينــي شــکايتونه ښــايي لــه هغــو ســتونزو ســره تــړاو ولــري چــې غوښــتونکي د غوښــتنې پــر
مهــال لــه هغــوى ســره مــخ شــوي وي .داســې ســتونزې کېــداى شــي لــه بېالبېلــو عواملــو ســره
تــړاو ولــري ،لکــه:
•ښــايي د اطالعاتــو غوښــتنه نــه وي شــوې؛ د بېلګــې پــه توګــه کېــداى شــي دولتــي ادارې د
اطــاع ورکولــو د مرجــع مســوول نــه وي ټاکلــى ،يــا د کــوم بــل المــل پــه ســبب او يــا د
غوښــتنې پــه بــدل کــې هېــڅ راز رســيد ونــه لــري.
•دولتي اداره ادعا وکړي چې غوښتنه د غوښتنې له اړتياوو سره سمه نه ده.

•دولتي اداره ادعا وکړي چې غوښتنه د داليلو له امله د قانون له چوکاټ څخه بهر ده.

د اطالعاتو غوښتنې وړاندې کولو لپاره د امکاناتو نه شتون:

د امکاناتــو نــه شــتون ښــايي يــوه حيرانوونکــې ادعــا څرګنــده شــي خــو حقيقــت لــري؛ ځکــه لــه
بــده مرغــه ډېــرى غوښــتونکي د هغــوى د غوښــتنې لــه منلــو ســره د دولتــي ادارې لــه خــوا لــه
ســتونزې ســره مــخ کېــږي .ښــکاره ده چــې پــه داســې حالتونــو کــې کمېســيون بايــد موضــوع لــه
دولتــي ادارې ســره شــريکه کــړي او اړونــد اداره بايــد ســتونزه هــواره کــړي.
يــوه عمومــي ســتونزه دا ده چــې دولتــي ادارې د اطــاع رســونې او د غوښــتنو د پړاوونــو وهلــو
لپــاره د اړیکــې يــوه مرکــزي مرجــع نــه ټاکــي ،د دغــه کار موخــه يــې دا وي څــو غوښــتونکي پــوه
نــه شــي چــې خپلــه غوښــتنه چــا تــه وړانــدې کــړي.
د لومړيتــوب لــه مخــې د اطــاع رســونې د مســوولې مرجــع د اړيکــو جزئيــات بايــد پــه اســانه د
ادارو پــه وېبپاڼــه او هــم پــه دفترونــو کــې د السرســي وړ وي .کــه دغــه اطالعــات پــه الس کــې
نــه وي ،بايــد لــږ تــر لــږه لــه يــو داســې کارکوونکــي ســره وي چــې د دفتــر او ټيلېفــون لــه الرې لــه
مراجعينــو ســره کاري اړيکــه لــري.
دا چــې يــوې دولتــي ادارې د اطــاع رســولو لپــاره خپــل مســوول ټاکلــى وي او يــا يــې نــه وي
ټاکلــى ،دا موضــوع خلکــو تــه د اطــاع رســونې لــه برخــې ســره ډېــر تــړاو نــه لــري ،پــه بــل ډول
کــه دولتــي ادارې د اطــاع رســونې د مرجــع مســوول نــه وي ټاکلــى ،بيــا هــم غوښــتونکي کــوالى
شــي اطالعــات لــه يــادو ادارو ترالســه کــړي .د يادونــې وړ ده ،خلــک کــوالی شــي لــه هغــو ادارو
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څخــه چــې د اطــاع رســونې د مرجــع مســوول يــې نــه وي ټاکلــی ،اطالعاتــو تــه د السرســي
کمېســيون تــه شــکايت وکــړي او کمېســيون بايــد دا موضــوع جــدي ونيســي ،پــر اړونــدو ادارو
فشــار راوړي چــې د اطــاع رســونې د مرجــع مســوول خلکــو تــه ور وپېژنــي.
ښــايي بلــه ســتونزه دا وي چــې دولتــي اداره لــه بېالبېلــو الرو ،لــه هغــو الرو چــې بایــد غوښــتنې
ومنــل شــي ،همــکاري ونــه کــړي .پــه ايډيــال شــرايطو کــې غوښــتونکي بايــد وکــوالى شــي خپلــې
غوښــتنې لــه بېالبېلــو الرو وړانــدې کــړي ،لکــه پــه شــخصي ډول د پوســټ ،فکــس او برېښــناليک
لــه الرې او يــا د اناليــن فــورم پــر اســاس .پــه قانــون کــې ســپيناوى نــه دى شــوى چــې ايــا ټولــې
دولتــي ادارې لــه دې ټولــو الرو څخــه د غوښــتنو ترالســه کولــو تــه اړې دي او کــه نــه ،خــو
کمېســيون بايــد دولتــي ادارې اړ باســي څــو غوښــتنې لــه ټولــو الرو څخــه چــې ورتــه شــونې وي،
ومنــي؛ يعنــې کــه برېښــناليک ولــري ،بايــد الکترونيکــي غوښــتنې ومنــي.
بلــه ســتونزه ښــايي دا وي چــې د غوښــتونکي لپــاره د اطالعاتــو غوښــتنې وړانــدې کــول ســتونزمنه
وي ،کــه څــه هــم معلومــه نــه ده چــې دغــه مســايل بــه څــو ځلــې کمېســيون تــه راجــع شــي ،کومــې
غوښــتنې چــې د برېښــناليک ،پوســت او فکــس لــه الرې اســتول کېــږي ،ټولــې بايــد يــو مرکــزي
ادرس (د اطــاع رســونې د مرجــع مســوول) تــه ورســېږي.

خــو داســې الرې چــارې بايــد د غوښــتونکو لپــاره وي چــې غوښــتنه پــه شــخصي ډول يــوې
دولتــي ادارې تــه وړانــدې کــړي او يــاده اداره دې هغــه د اطــاع رســونې مســوولې مرجــع تــه ور
ورســوي .خــو ليــدل شــوي چــې ډېــرى دولتــي ادارې داســې سيســتم پــه کار نــه اچــوي.
بلــه مســئله دا ده ،کــه غوښــتل شــوي اطالعــات پــه دولتــي اداره کــې نــه و ،څــه بــه رامنځتــه شــي،
پــه ترجيحــي ډول بايــد پــه داســې مــواردو کــې يــاده اداره هغــې مرجــع تــه چــې دغــه اطالعــات
پــه کــې دي ،غوښــتنه راجــع کــړي.
دويمــه غــوره الره دا ده چــې د غوښــتونکي غوښــتنه بېرتــه خپلــه هغــه تــه راجــع شــي او ورتــه معلومات
ورکــړل شــي چــېکومــه مرجــع دا اطالعــات پــه واککــې لري؛ یعنــې هغــه اداره ور وپېژني.کــه لومړۍ
مرجــع پــوه نــه شــي چــې غوښــتل شــوي اطالعــات لــهکومــې مرجــع ســره دي،کــوالى شــي د مرجع له
نــوم يادولــو پرتــه چــې د پــام وړ اطالعــات هلتــه پهکې ترالســهکېداى شــي ،غوښــتنه بېرته غوښــتونکي
تــه ور وســپاري ،هغــه څــه چــې بايــد ويــې نــهکــړي ،هغــه له غوښــتنې څخه ســترګې پټــول دي.
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بلــه عامــه ســتونزه دا ده ،ان کلــه چــې غوښــتنه ترســره کېــږي ،پــه اړونــد دولتــي اداره کــې نــه
ثبتېــږي او غوښــتونکي تــه يــې رســيد نــه ورکــول کېــږي .ډېــره مهمــه ده ډاډ ترالســه شــي چــې
غوښــتونکي تــه داســې یــو رســيد ورکــړل شــي چــې د غوښــتنې وړانــدې کولــو نېټــه او د غوښــتنې
پــه تــړاو نــور مهــم کليــدي معلومــات پــه کــې ثبــت شــوي وي ،داســې رســيد ښــايي پــه هغــو
حالتونــو کــې چــې دولتــي اداره د اطالعاتــو لــه ورکولــو څخــه ډډه کــوي ،ډېــر ګټــور تمــام شــي؛
ځکــه د دغــه ډول رســيد پــه نــه شــتون کــې غوښــتونکی هېــڅ ثبــوت نــه لــري چــې غوښــتنه يــې
کــړې وه او کــه نــه.
پــه دغــه دليــل دا ډول پېښــې کمېســيون لــه يــو لــړ ســتونزو ســره مــخ کــوي؛ ځکــه کــه پــه داســې
مــواردو کــې يــو څرګنــد ليــکل شــوى ســند نــه وي ،بايــد پــر انســاني اړيکــو تکيــه وکــړي او ودې
ګــوري چــې تــر ډېــره پــر کومــه غــاړه بــاور کــوالى شــي.
د اطالعاتو غوښتلو رسيد بايد الندې جزئيات ولري:
الف -د راجستر ځانګړې شمېره

ب -د غوښتنې وړاندې کولو نېټه

ج -د غوښتونکي د ټيلېفون شمېره

د -د اطالع رسونې د مسوولې مرجع د مسوول شخص نوم چې غوښتنه يې ثبت کړې ده
ھ -د غوښتل شوو اطالعاتو په اړه لنډ معلومات
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د اطالعاتو غوښتنه

د اطالعاتــو غوښــتنه بايــد د اطالعاتــو غوښــتنې لــه فــورم څخــه پــه ګټــې اخيســتنې ســره پــه
ليکلــې بڼــه ترســره شــي ،دغــه فــورم بايــد د ماليــې وزارت لــه لــوري خپــور شــي او د عامــو خلکــو
پــه واک کــې ورکــړل شــي .یــاد فــورم بایــد د عامــه بنســټونو د دفترونــو او بېالبېلــو وېبپاڼــو لــه
الرې هــم د السرســي وړ وي.
په فورم کې دې لږ تر لږه الندې اطالعات ځاى پر ځاى شي:
الــف -د اطالعاتــو ترالســه کولــو لپــاره يــوه پتــه او لــه غوښــتونکو ســره اړيکــه چــې دا شــخص
بايــد يــو ادرس ،د ټيلېفــون شــمېره او برېښــناليک ولــري.

ب -غوښــتل شــوي اطالعــات بايــد واضــح او څرګنــد وي ،څــو هغــه کارکوونکــى چــې یــاد
اطالعــات چمتــو کــوي ،وتوانېــږي د اړتيــا وړ اطالعــات برابــر کــړي.
ج -د هغه دولتي بنسټ نوم چې غوښتنه ورته راجع کېږي.

د -غوښتونکى له کومې الرې غواړي د پام وړ اطالعات ترالسه کړي؟

ه -یــاد الملونــه چــې غوښــتونکي بايــد پــه لزومــي ډول د اطالعاتــو ترالســه کولــو پــه بــدل کــې
فيــس ور نــه کــړي.
و -معلومــات بايــد ثابتــه کــړي چــې غوښــتونکی د افغانســتان اوســېدونکی دی او ثبــت شــوى
حقوقــي هويــت لــري.

لــه فنــي اړخــه کــه د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم پــه ســمه توګــه ډک نــه شــي ،دولتــي اداره غوښــتنه
ردوالى شــي .قانــون پــه رســمي ډول دولتــي ادارې نــه اړ باســي څــو لــه هغــو غوښــتونکو ســره
چــې د اطالعاتــو غوښــتلو پــه برخــه کــې ســتونزه لــري ،همــکاري وکــړي ،خــو غــوره ميتــود
دا دى او منطــق هــم دا حکــم کــوي چــې غوښــتونکي تــه د فــورم پــه اړه توضيحــات ورکــول د
اطــاع رســونې د مرجــع مســوول لــه دنــدو څخــه شــمېرل کېــږي .لــه دې پرتــه بــه غوښــتنې د وړو
تېروتنــو پــر بنســټ د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم ډکولــو پــر مهــال رد شــي .لــه بــل پلــوه د دولتــي
ادارو د کارکوونکــو ډېــر وخــت بــه د هغــو اطالعاتــو پــه اړه چــې پــه فــورم کــې پــه څرګنــد ډول نــه
دي ذکــر شــوي ،ضايــع شــي .دا پــه داســې حــال کــې ده چــې لــه غوښــتونکو ســره د فــورم ډکولــو
پــر مهــال لــږه همــکاري د دې المــل کېــږي څــو د دې ســترې ســتونزې مخــه ونيــول شــي.
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کمېســيون بايــد تصميــم ونيســي چــې لــه دې ســتونزې ســره څرنګــه معاملــه وکــړي؛ د بېلګــې پــه
توګــه ،ايــا داســې مــوارد بــه ومنــي چــې حکومتــي ادارې د غوښــتونکو غوښــتنې د زياتــو تخنيکــي
دليلونــو لــه املــه رد کــړي کــه نــه ،پــه داســې حــال کــې چــې لــه غوښــتونکو ســره د همــکارۍ لــه
کولــو هــم ډډه شــوې وي .د اطــاع رســونې د مســوولې مرجــع لپــاره غــوره ميتــود دا دى چــې کلــه
غوښــتونکي د فــورم پــه ډکولــو کــې ســتونزه ولــري ،مرســته ورســره وکــړي؛ د بېلګــې پــه توګــه
کــوم غوښــتونکي چــې نــا لوســتي او يــا معلــول وي.

د قانون د پوښښ ساحه

دولتــي ادارې اجــازه لــري ،د اطالعاتــو کومــې غوښــتنې چــې د قانــون تــر پوښــښ النــدې نــه
راځــي ،رد کــړي؛ د بېلګــې پــه توګــه هغــوى داســې اطالعــات وغــواړي چــې د اطالعاتــو پــه
تعریــف کــې شــامل نــه وي او يــا غوښــتونکي د قانــون تــر پوښــښ النــدې نــه وي او يــا د بحــث
وړ اداره د هغــو ادارو پــه ډلــه کــې چــې تــر قانونــي پوښــښ النــدې وي ،شــامله نــه وي.
اطالعــات ،اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د درېيمــې مــادې پــه لومــړۍ فقــره کــې داســې تعريف
شــوي دي“ :هــر ډول ضبــط يــا ثبــت شــوی ســند او معلومــات ،نمونــه او موډل اطالعــات دي”.
پــه څرګنــد ډول د ټولــو هغــو څيزونــو چــې يــوه معنــا رســوي ،ثبــت او يــا ضبــط شــوي وي،
رانغــاړي؛ د خپــل ماهيــت لــه مخــې تېرېدونکــي او شــفاهي نــه وي .د ځینــو هېوادونــو پــه قوانینــو
کــې وضاحــت ورکــړل شــوى چــې برېښــنالیکونه هــم پــه کــې شــامل دي؛ د هغــو برېښــنالیکونو پــه
ګــډون چــې لــه خصوصــي ادرســونو څخــه لېــږل شــوي وي ،خــو د کار اړونــد لــه مســايلو ســره
تــړاو ولــري؛ يعنــې چارواکــي نــه شــي کــوالى د خپــل شــخصي برېښــناليک لــه الرې د کاري
موخــو لپــاره لــه قانــون څخــه ســرغړونه وکــړي.

د برېښــنايي وســايلو لــه الرې د اړيکــو ټينګولــو ډېــری مــوارد پــه اطالعاتــو کــې راځــي ،څرنګــه
چــې پورتــه يــې يادونــه شــوې ،د ســويډن هېــواد پــه يــوه قضيــه کــې ان پــه کمپيوټــر کــې موجــود
کوکیــز ( )cookiesد "اطالعاتــو" پــه توګــه وپېژنــدل شــول.
د "اطالعاتــو غوښــتونکی" پــه قانــون کــې کورنــی حکمــي يــا حقيقــي شــخص تعريــف شــوی
دی ،دغــه تعريــف پــه څرګنــد ډول افغــان حقيقــي او حکمــي اشــخاص رانغــاړي .د کمېســيون
اړونديــږي څــو پرېکــړه وکــړي چــې څــه ډول بنســټونه د افغانــي حکمــي شــخصيتونو پــه ډلــه کــې
راځــي .پــه دې برخــه کــې ســم چــوکاټ دا کېــداى شــي چــې ايــا بنســټ د افغانانــو لــه لــوري اداره
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کېــږي کــه نــه ،خــو اســانه چــوکاټ بــه دا وي چــې بنســټ پنځــوس ســلنه او يــا تــر هغــه زيــات د
افغانانــو اړونــد دى او کــه نــه .پــه څرګنــد ډول دغــه قاعــده بهرنيــان بــې برخــې کــوي .کمېســيون
بايــد پرېکــړه وکــړي چــې ايــا پــه هېــواد کــې مېشــت بهرنيــان ور شــامل کــړي او کــه نــه.
هېــڅ اداره بايــد د قانــون لــه دایــرې څخــه پــه بشــپړ ډول بهــر پاتــې نــه شــي ،انکــه اکثــرهکړنــې يــې د
اســتثناوو پــه ډلــهکــې هــم راځــي .دغــه حکــم د دولــت د ټولــو ارګانونــو (مقننــه ،اجرائیه ،قضائيــه) او
همدارنګــه د امنيتــي او دفاعــي ادارو پــهګــډون د دولــت پــه ټولــو دنــدو د تطبيــق وړ دی.
د اطالعاتــو نــه افشــا کــول بایــد د هــرې قضیــې لپــاره بېــل بېــل توجيــه شــي او ورتــه موجــه
دالیــل شــتون ولــري.
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د درېيمــې مــادې د شــپږمې فقــرې پــر بنســټ ،هغــه ادارې چــې
د اطالعاتــو ورکولــو مســووليت پــر غــاړه لــري ،پــه النــدې ډول ذکــر شــوې دي:
•وزارتونه

•خپلواک عمومي رياستونه
•دولتي کمېسيونونه

•د هېواد درې ګونې قوې

•سيمه ييزې ادارې او د ولسواليو او ښارواليو شوراګانې
•دولتي او ګډ (مختلط) شرکتونه او نورې ادارې

نورې ادارې:

د دغــه نوملــړ د پوښــښ ســاحه پــه ځانګــړې توګــه د وروســتۍ یــادې شــوې برخــې "نــورې ادارې"
پــه اړه ډېــره څرګنــده نــه ده او دا د کمېســيون دنــده ده چــې هغــه تفســير کــړي .ښــه چــاره دا ده
چــې تعريــف تــر ډېــره د امــکان پــه صــورت کــې پــه پــراخ ډول وشــي ،لکــه څرنګــه چــې کــوم
بنســټونه د قانــون پــر بنســټ رامنځتــه شــوي دي ،هغــه بنســټونه چــې د ډېــرو دولتــي ادارو تــر
ملکيــت او يــا کنټــرول النــدې دي او يــا د هغــو لــه لــوري مالــي مرســته ورســره کېــږي او ډېــر نــور
بنســټونه چــې دولتــي دنــدې ترســره کــوي ،هــم پــه کــې ورګــډ شــي.
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زماني محدوديتونه

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون شــپږمې مــادې څرګنــد زمانــي وختونــه ،غوښــتونو تــه د ځــواب
ورکولــو لپــاره وضــع کــړي او د اطــاع رســونې مســووله مرجــع مســووليت لــري څــو ډاډ ترالســه
کــړي هغــه غوښــتنې چــې د وختونــو پــه چــوکاټ کــې ټــاکل شــوې دي ،السرســی ورتــه وشــي.
ياد زماني وختونه په الندې ډول دي:

• ادارې مکلفې دي ،غوښــتل شــوي اطالعات غوښــتونکي ته د اطالعاتو غوښــتنې فورم د ســپارلو
لــه نېټــې څخــه ډېــر تــر ډېــره د لســو کاري ورځــو وخت پــه تــرڅ وړاندېکــړي .د موجــه دليلونو د
شــتون پــه صــورتکــې دغــه وخت تــر درېیــو نــورو کاري ورځو پــورې تمديدېدای شــي.
•د رسنيو د غوښتنو لپاره زماني مهال درې کاري ورځې وي.

•پــه هغــو مــواردو کــې چــې د اشــخاصو د خونديتــوب او د شــخص د ځــان ســاتنې يــا ازادۍ
لپــاره اطالعاتــو تــه اړتيــا وي ،د چمتــو کولــو وخــت يــې يواځــې  ٢٤ســاعتونه دی.

يادې مودې څرګندې ښکاري ،خو ښايي يو لړ ستونزې ولري:

لومــړى؛ ځــواب بايــد ډېــر ژر چمتــو شــي (کــه اطالعــات پــه السکــې وي ،بايــد ژر ورکړل شــي) ،نه
دا چــې دولتــي اداره ټولــې لــس ورځــې د اطالعاتــو پــر چمتــو کولــو تېــرېکــړي .دا موضوع پــه قانون
کــې پــوره روښــانه نــه ده ،خــو کمېســيونکــوالى شــي د شــپږمې مــادې حکمونــه داســې تفســير کړي
چــېګواکــې اطالعــات د لســو ورځــو پــه دننــهکــې ورکــولکېږي.
دويــم؛ کېــداى شــي د  ٢٤ســاعتونو وخــت ســتونزې لــه ځــان ســره ولــري؛ پــه لومــړي ســر کــې
معلومــه نــه ده چــې د قانــون دغــه حکــم چــې د اشــخاصو د ازادۍ او خونديتــوب لپــاره اطالعــات
اړيــن وي ،کــوم مــوارد تــر پوښــښ النــدې راولــي ،پــه احتمالــي توګــه د غوښــتونکو لــه ادعــا څخــه
ډېــر څــه تــه اړتيــا شــته ،خــو معلومــه نــه ده چــې د مدارکــو کچــه بــه څومــره اړينــه وي ،دا هغــه
موضــوع ده چــې کمېســيون يــې بايــد د وخــت پــه تېرېــدو ســره تفســير کــړي .دغــه راز ښــايي
یــاد ټــول  ٢٤ســاعتونه پــه رخصتــي کــې رامنځتــه شــي؛ د بېلګــې پــه توګــه کــه غوښــتنه د جمعــې
ورځــې پــه ســهار واســتول شــي.
درېيــم؛ ښــايي پــه دې برخــه کــې پوښــتنې چــې يــو غوښــتونکی يــې لــه رســنيو ســره مطرحــه
کــوي ،رامنځتــه شــي ،څــو د اطالعاتــو لــه امتيــاز څخــه پــه درېیــو ورځــو کــې برخمــن شــي.
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پــه نننــۍ نــړۍ کــې د رســنيو تعريــف د تېــر پــه پرتلــه ســتونزمن کار دى؛ د بېلګــې پــه توګــه ايــا يــو
ويبــاګ ليکونکــى ،ښــاري ژورنالېســت ( )Citizen Journalistاو د رســنيو کارکوونکــي هــم
پــه درېيــو ورځــو کــې اطالعــات ترالســه کــوالی شــي او کــه نــه.
څلــورم؛ ښــايي پــه دې برخــه کــې بحثونــه ،چــې کــوم شــى "موجــه دليــل" ګڼــل کېــږي ،څــو د مهالنۍ
لومړنــۍ مــوده وغوځــول شــي ،هــم رامنځتــه شــي .پــه نــورو هېوادونــو کــې قانــون هغــه مــوارد پــه
څرګنــده پــه ګوتــه کــوي چــې د مهالنــۍ مــودې غځېــدل توجيــه کــوي؛ لکــه د درېيمــې ډلــې پــه ګډون
لــه نــورو ســره د مشــورو پــه څېــر مــوارد او د پــام وړ ســند پــه لټــون کــې د ډېــرو ســندونو شــته والــی.
د دې تــر څنــګ پــه داســې مــواردو کــې قانــون پــه معمولــي ډول د اطــاع رســونې مســووله مرجــع
اړ باســي چــې لــه غوښــتونکي ســره پــه يــاده مــوده کــې اړيکــه ونيســي څــو پــه ځــواب ورکولــو کــې
د ځنــډ داليــل ورتــه بيــان کــړي او دا دې هــم ورتــه وويــل شــي چــې غوښــتنې تــه السرســى بــه تــر
کــوم وخــت پــورې وځنــډول شــي .کمېســيون کــوالى شــي دغــه ډول مســووليت پــر دولتــي ادارو
واچــوي (پــر دې مفکــورې والړ چــې غوښــتونکى بــه لــه دې پرتــه فکــر وکــړي چــې د مهالنــۍ
مــودې پــه تېرېــدو ســره یــې ښــايي غوښــتنه رد شــي او يــا پــرې ســترګې پټــې شــي).
پــه پــاى کــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون لــه تنفيــذ څخــه وروســته بــه کــم شــمېر دولتــي ادارې
د اطــاع رســونې د مســوولې مرجــع پــه ګومارلــو کــې اړيــن ګامونــه واخلــي؛ نــو ځکــه کمېســيون
غوښــتنو تــه د السرســي لپــاره تــر ډېــره د ځنډېــدو توقــع بايــد ولــري.
دا بــه ګټــوره وي کــه ځينــي وختونــه دا دوره ټولــو ښــکېلو غــاړو تــه د روزنيــزې دورې پــه توګــه وګڼل
شــي او لومړنــۍ غوښــتنې چــې وړانــدې کېــږي ،دولتــي ادارو تــه د رونيــز بهيــر پــه توګــه وبلــل شــي
څــو دولتــي ادارې دا زده کــړي چــې غوښــتنو تــه د ســم ځــواب لپــاره لــه کومــو الرو کار واخلــي.
کمېســيون بايــد پــه دې اړه فکــر وکــړي چــې څرنګــه کــوالى شــي پــه لومــړي ســر کــې لــه هغــو
پرلــه پســې ځنډونــو ســره چــې مــخ کېــږي ،ځــواب ووايــي .کمېســيون بايــد پــه پرېکنــده ډول دا
وښــيي چــې داســې ځنډونــه د منلــو وړ نــه دي ،خــو پــه ورتــه وخــت کــې بايــد دولتــي ادارې ډېــر
جديــت وښــيي ،کــه داســې نــه وي ،نــو د کمېســیون واکونــه بــه کمــزوري شــي.
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غوښتنو ته ځواب ورکول

د قانــون د متــن غوښــتنو تــه د ځــواب ویلــو لپــاره روښــانه کړنــارې او نېټــې چمتــو کــوي او
عامــه بنســټونه اړتيــا لــري چــې غوښــتنو تــه د ځــواب لپــاره د اطــاع رســونې مرجــع مســوول پــه
مشــرۍ کړنــارې او نېټــې رامنځتــه کــړي.

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون وضــع کولــو پــه لومړيــو وختونــو کــې بــه ډېــر کــم بنســټونه دغــه
ډول سيســتمونه رامنځتــه کــوي .د غوښــتنو پــه چمتــو کولــو کــې ځنــډ او يــا تــر دې هــم بــد
حالــت يــوه عــادي چــاره ده .ځينــي وختونــه بــه ګټــور وي چــې دا دوره هــر شــامل شــخص تــه
د يــوې روزنيــزې دورې پــه توګــه ومنــل شــي او عامــه بنســټونو تــه د لومړنيــو غوښــتنو لــه الرې
روزنــه ورکــړل شــي چــې دوى کــوم کار ترســره کــړي او کومــو اقداماتــو تــه اړتيــا لــري ،څــو پــه
ســم ډول د اطالعاتــو تــر الســه شــوو غوښــتنو تــه ځــواب ورکــړي.
د اطــاع رســونې مرجــع مســوول د غوښــتنې لــه ترالســه کولــو وروســته مکلــف دى پــه لســو
کاري ورځــو کــې غوښــتنې تــه ځــواب ورکــړي چــې دا د ټــاکل شــوې نېټــې تــر ټولــو زيــات
وخــت دی ،خــو کــه ممکــن وي ،ځوابونــه بايــد ډېــر ژر برابــر شــي او کــه چېرتــه اطالعــات
السرســي تــه چمتــو وي ،فــور ًا دې غوښــتنونکي تــه ور کــړل شــي.
پــه اســتثنايي قضيــو او هغــو داليلــو کــې چــې د توجيــه وړ دي ،لکــه لــه نــورو ســره د مشــورې
اړتيــا ،لــه درېيــم اړخ ســره د غوښــتنې پــه اړه مشــوره ،د اطالعاتــو موندلــو لپــاره پــه ګــڼ شــمېر

اســنادو کــې لټــون ،دا نېټــه يــوازې د درېيــو نــورو ورځــو لپــاره غځېــږي .پــه دغــه ډول حالــت کــې
د اطالعاتــو مســوول بايــد پــه اصلــي مــوده کــې لــه غوښــتونکي ســره پــه اړيکــه کــې شــي ،هغــه
تــه د ځنــډ الملونــه برابــر کــړي او د ځنــډ نېټــه ورتــه وټاکــي .ټوليــزه مــوده چــې  ١٣کاري ورځــې
کېــږي ،نــور د غځولــو وړ نــه ده.
لــه عملــي نظــره کېــداى شــي يادونــه وشــي چــې زياتــره وختونــه عامــه بنســټونه پــه دې ټــاکل
شــوې نېټــه کــې د غوښــتنې پــه ځوابولــو کــې ســتونزه لــري ،حتــى پــه ډېــرو پرمختللــو سيســتمونو
کــې هــم ،نــو اړينــه ده چــې هغــوى تــه د خپلــې غوښــتنې پــه اړه يادونــه وکــړئ ،تــرې وپوښــتئ
چــې ستاســې غوښــتنه بــه د هغــوى لــه لــوري کلــه ومنــل شــي.
غوښتنې ته ځواب بايد ليکلى وي او الندې موارد په کې شامل شي:
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الف -ايا ترالسه شوي اطالعات غوښتنې ته ځواب وايي؟

ب-که چېرې دغه اطالعات په هغه عامه بنسټکې ،چې اطالعات د السرسي وړ نه دي ،نه وي؟

ج -د دې په اړه تصميم نيول چې اطالعاتو ته السرسى 'کلي يا جزيي' برابر شي که نه؟
په هغه حالتکې چې اطالعات بايد برابر شي ،نو ځواب بايد الندې شيان مشخصکړي:

الف -هغه بڼه چې اطالعاتو ته السرسى په کې وړاندې کېږي.
ب -د فيس د ورکړې الرښود.

ج -هغه وخت چې اطالعات په کې د السرسي وړ ګرځي.

پــه هغــه ځــاى کــې چــې يــوه غوښــتنه پــه کلــي او يــا جزيــي ډول ردېــږي ،دا غوښــتنه بايــد النــدې
مــوارد روښــانه کــړي:
الف-هغــه اســتثنا چــې تکيــه وربانــدې شــوې وي او لــه دې اســتثنا څخــه د اســتفادې دليــل چــې
پــه پايلــه کــې يــې زيــان رامنځتــه کېدونکــى وي.

ب -اطالعات د کړنالرې مطابق نه وي غوښتل شوي.
داســې الرې شــته چــې دولتــي ادارې يــې پــر مــټ کــوالى شــي د اطالعاتــو غوښــتنو تــه ځوابونــه
ووايــي ،خــو د دې تــر څنــګ بيــا هــم قانــون ماتــوي .درې مــورده يــې پــه النــدې ډول دي:
•د نا سمو او يا نيمګړو اطالعاتو چمتو کول.

•د اطالعاتو نه وړاندې کول ،په کوم ډول چې غوښتل شوي دي.
•د غوښتني د رد په صورت کې د ابالغیې نه وړاندې کول.
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نا سم اطالعات:

د دغســې مــواردو شــمېر لــږ نــه دى چــې ادارې د غوښــتنو پــه ځــواب کــې نيمګــړي او يــا نــا ســم
اطالعــات وړانــدې کــوي؛ يعنــې د اطالعاتــو غوښــتنې ســمې او کــره نــه ځوابــوي .ښــکاره ده چــې
دغــه حالــت غوښــتنې تــه د نــه ځــواب ورکولــو حالــت بلــل کېــږي.

پــه هــر حــال ،ښــايي نــور بېالبېــل النــدی الملونــه هــم وي چــې اداره دې يــوې غوښــتنې تــه داســې نــا
ســم ځــواب ووايــي چــې کمېســيون يــې شــکايت تــه د رســېدو لپــاره بايــد پــه پــامکــې ونيســي ،لکــه::
•لومــړى ښــايي د اطــاع رســونې مســووله مرجــع د غوښــتنې اهميــت پــه درککولــو ســره او يا د
داســې اطالعاتــو تشــخيص چــې يــادې غوښــتنې تــه ځــواب ووايــي ،لــه تېروتنې ســره مخ شــي.
•پــه دويــم پــړاو کــې ښــايي د اطــاع رســونې مســوولې مرجــع غوښــتنې تــه د ځــواب ورکولــو
پــه برخــه کــې ډېــره هڅــه نــه وي کــړې ،بلکــې يواځــې د يــو څــه اطالعاتــو ترالســه کولــو
پــه صــورت کــې چــې پــه ظاهــري ډول مناســب ښــکاري ،خــو پــه حقيقــت کــې اړونــد
اطالعــات نــه وي او يــا هــم نــا بشــپړ وي ،غوښــتنې تــه ځــواب ووايــي.
•درېيــم دا چــې پــه جــدي توګــه ښــايي د اطــاع رســونې مســووله مرجــع پــه قصــدي توګــه
غوښــتنې تــه پــوره يــا ســم اطالعــات نــه وي وړانــدې کــړي؛ د بېلګــې پــه توګــه هڅــه يــې
کــړې وي اطالعــات لــه غوښــتونکي څخــه پــټ کــړي.

کمېســيون بايــد د وروســتي مــورد پــه اړه جــدي ګامونــه واخلــي؛ د بېلګــې پــه توګــه د تاديبي مرســتې
د تطبيــق وړانديــز وکــړي ،پــه داســې حــال کــې چــې پــه لومــړي مــورد کــې د پوهــاوي ورکولــو او پــه
دويــم کــې يــو برســېرن ګــواښ ،چــې پــه کــې يــو څــه جــدي ځــواب ويلــو تــه اړتيــا شــته.
کــه چېــرې عامــه بنســټ غوښــتنې تــه پــه ځــواب کــې نيمګــړي او ناســم اطالعــات چمتــو کــړي،
پــه هغــه صــورت کــې بايــد غوښــتونکى پــه ازادانــه ډول دغــه عامــه بنســټ تــه مراجعــه وکــړي او
ورتــه روښــانه کــړي چــې دوى پــه حقيقــت کــې بــل څــه غوښــتي دي .د نــا ســمو اطالعاتــو منلــو
لپــاره لــه دې پرتــه چــې تاســو بــل شــي تــه اړتيــا ولــرئ ،بــل هېــڅ المــل نشــته.
د اطالعاتو رسونې ميتود:

غوښــتونکي کــوالى شــي مشــخص کــړي چــې اطالعــات پــه کــوم ډول ورتــه وړانــدې شــي؛
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه اتمــه مــاده کــې د اطالعاتــو وړانــدې کولــو لپــاره څلــور
تــګالرې پــه ګوتــه شــوې دي:
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 -۱د سند د اصل نقل.

 -۲له اصل سند څخه ليکلی يادښت.

 -۳له اصل څخه په ليکلي ،صوتي يا تصويري ډول کاپي اخیستل.
 -۴په صوتي يا تصويري ډول د اطالعاتو وړاندې کول.

د یادولو ده چې د درېيمې او څلورمې تګالرې تر منځ توپير نه دی څرګند.

مهمــه ده چــې د اطالعاتــو رســونې دا تــګالرې ،پــه ځانګــړې توګــه د ســند د اصــل نقــل داســې
وپتېيــل شــي چــې د ســند برېښــنايي او فزيکــي کاپــي هــم پــه کــې شــامله ده .د دې پــه څرګندولــو
ســره چــې برېښــنايي کاپــي يــې هــم د غوښــتونکي او دولتــي ادارې لپــاره خــورا ســاده ده ،پــه دغــه
شــرط چــې دواړه خــواوې ټکنالوجــۍ تــه السرســى ولــري .پــه ځينــو هېوادونــو کــې غوښــتونکي
د تصديــق شــوو ســندونو کاپــي هــم غوښــتلى شــي.

پــهډېــری هېوادونــو کــې غوښــتونکي کــوالى شــي د ســندونو پلټنــې لپــاره د اجــازې غوښــتنه
وکــړي ،دا ډول غوښــتنې پــه معمولــي ډول پــه هغــو حالتونــو کــې کېــږي چــې غوښــتونکي د
اطالعاتــو د يــوې وړې برخــې لپــاره او يــا څــو ســترو ســندونو تــه اړتيــا ولــري ،پــه دغــه صــورت
کــې بــه د اطــاع رســونې د مرجــع مســوول اړ وي څــو د ســندونو لوســتلو او کتنــې تــه ځــاى
ځانګــړى کــړي .کمېســيون بايــد کوښــښ وکــړي څــو د اطالعاتــو وړانــدې کولــو دغــه تــګالره
هــم د اتمــې مــادې پــه تفســير کــې ور شــامله کــړي.
لــه اتمــې مــادې څخــه داســې پايلــه ترالســه شــوه چــې دولتــي ادارې اړ باســي څــو اطالعــات د
هغــې تــګالرې لــه مخــې چــې غوښــتونکي يــې غوښــتنه کــړې ده ،وړانــدې کــړي ،خــو اصــل ســند
تــه بايــد پــه کــې زيــان ونــه رســېږي.
لکــه څرنګــه چــې پورتــه وويــل شــول ،د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم بایــد د غوښــتونکي له غوښــتنې
ســره ســم د اطالعاتــو ترالســه کولــو لپــاره ځانګــړى ځــاى ولــري ،لــه دې پرتــه بــه د اطــاع
رســونې مســووله مرجــع اړه شــي څــو لــه غوښــتونکي پوښــتنه وکــړي چــې اطالعــات پــه کــوم
ډول ور ورســوي ،حــال دا چــې پــه طبيعــي ډول وخــت تــه اړتيــا لــري او ســتونزمنه ده.
کــه چېــرې د ســند يــوه برخــه اضافــي وي ،بايــد لــه ســند څخــه لــرې او يــا حــذف شــي .د دغــه
کار لپــاره بېالبېلــې الرې شــته؛ پــه ســپين رنــګ د محرمــو اطالعاتــو رنګولــو او یــا پــه تــور قلــم
لــه کرښــه کولــو نيولــې بیــا د هغــو تــر فزيکــي حــذف پــورې .کــه د کارولــو لــه الرې چــارې څخــه
268

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

ىکرپڅ مسلووا

ډډه وشــي ،غــوره چلنــد دا دى چــې د غوښــتونکي لپــاره هغــه ځــاى چــې اطالعــات تــرې حــذف
شــوي او دا چــې پــه کومــه انــدازه وو ،پــه نښــه شــي.
ابالغيه:

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون دوولســمې مــادې پــه ډاګــه کــړې ده چــې د غوښــتنې د رد پــه
صــورت کــې د اطــاع رســونې اړونــد مســووله مرجــع بايــد خپــل ځــواب پــه ليکلــي ډول لــه
النــدې دليلونــو ســره يــو ځــاى وړانــدې کــړي:

الــف -کومــه اســتثنا چــې پــرې تکيــه شــوې ده او د تطبيــق المــل يــې ،د هغــه زيــان پــه ګــډون
چــې د دغــو اطالعاتــو افشــا کولــو پــر مهــال رامنځتــه کېــږي.
ب -د ځــواب د رد پــه اړه چــې کړنــاره يــې لــه ننګونــې ســره مــخ کــړې او د اطالعاتــو غوښــتنې
فــورم د رد پــه اړه معلومــات ورکــول.
قانــون پــه دې اړه چــوپ دى ،خــو غــورهکړنــاره دا ده ،پــهکومــو مــواردو کــې چې اطالعــات وړاندې
کېــږي ،ليــکل شــوى ځــواب ورســره وي .پــه ليکلــي یاد ځــوابکې النــدې جزئيات شــامل دي:

 -۱کوم اطالعات وړاندې شوي دي؟

 -۲اطالعات به د کومې کړنالرې له مخې وړاندې شي؟
 -۳فيس او د ورکولو الرې چارې يې

 -۴د اطالعاتو وړاندې کولو وخت ټاکل

کــه څــه هــم دغــه ډول قواعــد يــو څــه تخنيکــي تــر ســترګو کېــږي ،خــو تنفيــذ يــې د کمېســيون
لپــاره مهــم دی.
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لګښتونه

د ارټيــکل ناينټیــن ســازمان د شــپږم اصــل لــه مخــې ،اشــخاص بايــد د لــوړو لګښــتونو پــه وجــه
د اطالعاتــو لــه غوښــتنې څخــه منصــرف نــه کــړای شــي .پــه ځينــو هېوادونــو کــې لــه ســوداګريزو
اطالعــات څخــه لــوړ فيــس اخيســتل کېــږي چــې د عامــه ګټــو د غوښــتنو لپــاره د سبســايډي پــه
بڼــه مرســته وشــي او پــر عامــو خلکــو کــم فيســونه وضعــه شــي.
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د اوومــې مــادې لــه حکــم ســره ســم ،کــه چېــرې د غوښــتل شــوو
اطالعاتــو وړانــدې کــول لګښــتونه وغــواړي ،غوښــتونکی مکلــف دى ســندونو تــه پــه کتــو لګښــتونه
ورکــړي ،روښــانه نــه ده چــې موخــه پــه کــره ډول کــوم فيســونه دي ،خــو غــوره ميتــود دا دى چــې
د هغــو کارکوونکــو اجــوره چــې د غوښــتل شــوو اطالعاتــو پلټنــې او برابرولــو پــر مهــال ورکــول
کېــږي ،پــه دغــه فيــس کــې شــامله نــه کــړي ،بلکــې يواځــې النــدې لګښــتونه پــه کــې شــامل کــړي:
 -۱د اطالعاتو کاپي کولو اړوند لګښتونه

 -۲غوښتونکي ته د اطالعاتو رسولو اړوند لګښتونه

دا پــه دې معنــا ده چــې پــه برېښــنايي ډول د اطالعاتــو وړانــدې کــول بــه تــل وړيــا وي؛ ځکــه د
کاپــي کولــو او اســتولو لګښــتونه پــه کــې نشــته.
قانــون دغــه راز دولتــي ادارې اړ باســې څــو پــه څرګنــد ډول کړنــارې او د فيســونو انــدازه وټاکــي
او اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون يــې تاييــد کــړي ،دا بــه يــو لــه هغــو مــواردو څخــه
وي چــې د کمېســيون او دولتــي ادارو لپــاره بــه پــه بشــپړ ډول د وخــت د ســپما خــاف وي .کــه هــره
اداره پــه جــا ډول خپلــې کړنــارې او فيســونه وټاکــي ،د ډېــر لګښــت او وخــت ضايــع کېــدو مخــه
بــه ونيــول شــي ،کــه کمېســيون د فيــس لپــاره ځانګــړى حــد وټاکــي (د يــو مــخ کاپــي او د کمپيوټــر
د يــوې ســي ډي بيــه) ،پــه دغــه صــورت کــې لګښــتونه بايــد ټولــې ادارې يــو شــان پلــي کــړي.
دغــه راز دا بــه ښــه وي چــې کمېســيون يــوه نمونــوي کړنــاره چمتــو کــړي ،خــو کــه دولتــي ادارې
ونــه غــواړي بېالبېلــې کړنــارې ولــري ،نــو دا کړنــاره دې وکاروي ،دغــه کار بــه د دولتــي ادارو
او کمېســيون وخــت وســپموي او کمېســيون بــه هــم اړ نــه وي توپيريــزې کړنــارې چــې د دولتــي
ادارو لــه لــورې وړانــدې کېــږي ،مطالعــه کــړي.
ښــه دا ده چــې د بــې وســه غوښــتونکي لپــاره فيــس معــاف شــي؛ ځکــه اطالعاتــو تــه د السرســي
حــق يــو بشــري حــق دى .کمېســيون بايــد د فيســونو ټاکلــو پــر مهــال دا موضــوع پــه پــام کــې
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ولــري .دغــه راز بايــد پــه پــام کــې ولــري چــې ايــا پــه افغانســتان کــې د خلکــو د اقتصــادي
وضعيــت معلومولــو لپــاره څرګنــد سيســتم شــته او کــه نــه.
دا هــم مهمــه ده چــې د فيســونو پــه اړه د کړنــارې جوړولــو پــر مهــال يــو لــړ نــور مالحظــات د کتنــو
پــهګــډون پــه پــامکــې ونيــول شــي .د فيســونو ورکولــو پــه برخــهکــې چــې دولتــي ادارې لهکومــو غوره
الرو د اطالعاتــو لګښــتونه ترالســهکــړي ،توپيــر لــري خــو کېــدای شــي پــه النــدې ډولونــو وي:
الــف -دولتــي ادارې تــه پــه مســتقیم ډول فیــس ورکــول ،د بېلګــې پــه توګــه د چــک او يــا
نغــدو پيســو پــه بڼــه.
ب -پــه غيــر مســتقيم ډول فیــس ورکــول؛ د بېلګــې پــه توګــه يــو رســمي بانکــي حســاب تــه د
پيســو ســپارل او د رســيد ترالســه کــول يــې.
دولتــي اداره دې د فيــس ترالســه کولــو پــر مهــال سمدســتي غوښــتونکي تــه رســيد ورکــړي او
اطالعــات دې لــه ځنــډ پرتــه چمتــو کــړي.
د دولتــي ادارو لپــاره عــادي خبــره ده چــې غوښــتونکو تــه وخــت ورکــړي څــو پــه ټاکلــې مــوده کــې
فيــس ورکــړي .کــه غوښــتونکي پــه يــاده مــوده کــې فيــس ور نــه کــړي ،غوښــتنه يــې باطلــه ګڼــل
کېــږي .يــاده مــوده کېــداى شــي لــه  ٣٠تــر  ٦٠ورځــو پــورې وي.
کلــه چــې غوښــتونکى اطالعــات ترالســه کــړي ،بايــد د بيــا ځــل ګټــې اخيســتنې پــه برخــه کــې يــې
اختيــار ولــري ،پــه دغــه شــرط چــې لــه اطالعاتــو څخــه د بيــا ځلــې اســتفادې پــه صــورت کــې
محدودوونکــې ځانګــړې قاعــده او يــا الرښــود نــه وي.
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مهم ټکي:

 -۱د شــکايتونو لپــاره دليلونــه بايــد پــه پــراخ ډول تفســير شــي څــو د غوښــتونو د پړاوونــو
ترســره کولــو پــر مهــال هــر راز ناکامــي لــه قانــون ســره ســم را ونغــاړي.
 -۲کمېسيون بايد د داوري بهير تر څنګ د منځګړیتوب يو بهير هم رامنځته کړي.

 -۳اړينــه ده چــې کمېســيون غوښــتونو تــه د السرســي لپــاره څرګنــدې کړنــارې رامنځتــه کــړي
(د منځګــړي او داور لپــاره بېلــې وي او خپلــو کــې توپيــر ولــري).

 -۴کمېســيون د شــکايتونو څېړنــې او يــا هــواري لپــاره؛ يعنــې پــه اړونــدو قضيــو کــې د غوښــتل
شــوو پرېکــړو صادرولــو پــه تــړاو بشــپړو واکونــو تــه اړتيــا لــري.
 -۵کمېســيون بــه احتمــا ًال اړتيــا ولــري څــو د اطالعاتــو د نــا شــونو غوښــتنو پــه ګــډون ځينــو
شــکايتونو تــه لکــه هغــه غوښــتنې چــې لــه شــرايطو ســره برابــرې نــه وي ،هغــه غوښــتنې چــې د
قانــون لــه دايــرې د بهروالــي لــه املــه رد شــوې وي ،السرســى وکــړي.
 -۶ټــاکل شــوو مهالنيــو وختونــو تــه پــه کتــو ښــايي د اطالعاتــو غوښــتنو تــه د السرســي پــه برخــه
کــې ډېــرې ســتونزې وي چــې لــوى المــل بــه يــې د دولتــي ادارو لــه لــوري پــر ټاکلــي وخــت د
ځــواب نــه ويــل وي.

 -۷ښــايي غوښــتنو تــه د ځــواب ويلــو پــر مهــال نــورې ســتونزې هــم وي .د دې پــه ګــډون چــې
اطالعــات نــا ســم او يــا نــا بشــپړ وړانــدې شــوي وي ،اطالعاتــو تــه د السرســي کړنــارې پــه اړه
د غوښــتونکي غوښــتنه پــه پــام کــې نــه وي نيــول شــوې او يــا هغــه ابالغيــه چــې اســتول شــوې
وي ،لــه شــرايطو ســره ســمه نــه وي.
 -۸غــوره بــه دا وي چــې کمېســيون يــو ثابــت فيــس او بېلګيــزې کړنــارې ټولــو ادارو تــه ور
وپېژنــي ،د دې پــه ځــای چــې هــره اداره د ځــان لپــاره فيــس او کړنــاره وټاکــي.

 -۹عامــه بنســټونه بايــد د اطــاع رســونې مرجــع مســوول وټاکــي ،څــو د اطالعاتــو لــه غوښــتنو
ســره ســروکار ولــري ،خــو کــه چېــرې دغــه کار ونــه شــي ،نــو عامــه بڼســټونه بايــد چمتــو شــوې
غوښــتنې د منلــو لپــاره وســپاري.
 -۱۰غوښتنې بايد په شخصي ډول ،برېښناليک او یا نورو الکترونيکي الرو وړاندې شي.

 -۱۱غوښــتنو تــه ليکلــي ځوابونــه بايــد پــه لســو کاري ورځــو کــې برابــر شــي ،کــه چېــرې د
درېيــو نــورو ورځــو لپــاره غځــول کېــږي هــم ،بايــد روښــانه شــي چــې اطالعــات څرنګــه برابــر
شــي او همدارنګــه اطالعاتــو تــه د السرســي د رد داليــل هــم ورکــړل شــي.
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اتلسم څپرکى

اطالعاتو ته د السرسي د استثناوو تفسير
استثناوې

پــه دغــه څپرکــي کــې بــه د بنديــز او مخنيــوي پــر ازموينــه کتنــه وشــي ،وروســته بــه ولیــدل شــي
چــې د زيــان ازموينــه (د بنديــز او مخنيــوي د ازموينــې ځينــې برخــې تشــکيلوي) څــه ډول کار
کــوي ،بیــا بــه د عامــه ګټــو لومړيتــوب پــه اړه د اســتثناوو د رژيــم پــر نــورو ځانګړتيــاوو خبــرې
وشــي او پــه پــاى کــې بــه ځينــې اســتثناوې وڅېــړل شــي.

اســتثناوې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه اړونــد برخــه کــې لــه ټولــو ډېــر ننګوونکــو موضوعاتــو
څخــه شــمېرل کېــږي چــې کمېســيون بــه د ډېــرې مــودې لپــاره ورســره پــه ســتونزو کــې ښــکیل
وي؛ ځکــه د دغــو قضيــو لپــاره کــوم روښــانه او مثبــت ځــواب نشــته او اړينــه ده چــې هــرې يــوې
تــه پــه جــا جــا توګــه السرســى وشــي؛ د بېلګــې پــه توګــه پــه کانــاډا هېــواد کــې د اســتیناف تــر
نيمايــي ډېــرې قضيــې چــې د اطالعاتــو د کمېشــنر اړوندېــږي ،پــر اســتثناوو والړې وي ،پــه
داســې حــال چــې نيمايــي نــورې يــې پــه کړنــارو يــا طرزالعملونــو پــورې اړونــد دي.
پــه ځينــو مــواردو کــې پــر اســتثناوو د والړو شــکايتونو حــل نســبت ًا اســان وي؛ ځکــه دولتــي
اداره بــه يــا نــا رښــتينې ادعــا ولــري او يــا هــم اطالعــات بــه پــه څرګنــد ډول د اســتثناوو پــه
کټګــورۍ کــې شــاملوي .خــو اوســمهال چــې پــه دغــه هېــواد کــې د يــاد قانــون لــه نافذېــدو ٣٣
کالــه تېرېــږي ،بيــا هــم ځينــې نــوې ســتونزې رامنځتــه کېــږي چــې اړتيــا ده کمېســيون او لــه هغــه
وروســته ورتــه محکمــې السرســى پیــدا کــړي.
اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون بــه پــه ډېــر احتمــال لــه يــو شــمېر داســې شــکايتونو
ســره چــې د اســتثناوو لــه اړونــد ادعــاوو څخــه رامنځتــه شــوي وي ،مــخ شــي؛ يعنــې هغــه قضيــې
چــې دولتــي ادارو یــې پــه هغــه ډول چــې غوښــتل شــوي اطالعــات د اســتثناوو لــه ډلــې څخــه
دي؛ لــه چمتــو کولــو ډډه کــړې وي.

هــره هغــه اســتثنا چــې پــه قانــون کــې تشــريح شــوې وي ،بایــد د السرســي وړ ،روښــانه ،پــه ځيــر
او دقــت ســره داســې بيــان شــوې وي چــې عــام خلــک پــه اســانۍ ســره پــرې د پوهېــدو تــوان
ولــري؛ ځکــه پــه ټولــو قوانينــو او پرېکــړو کــې چــې د اطالعاتــو ترالســه کولــو د حــق پــه اړه دي،
بايــد د خلکــو د پوهېــدو ګټــه لومــړی او اساســي وي.
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پــه قانــون کــې بایــد د هغــو موخــو لپــاره چــې د اطالعاتــو نــه پــه ډاګــه کــول توجيــه کــوالی شــي،
یــو مکمــل لېســت موجــود وي .پــه دغــه لېســت کــې بایــد يواځــې هغــه ګټــې راوړل شــوې وي
چــې ورســره د اطالعاتــو لــه ورکــړې څخــه د ډډې کولــو قانونــي داليــل وي او بايــد د قانــون
تنفيــذ ،محرميــت ،ملــي امنيــت ،ســوداګريز رازونــه ،عامــه يــا فــردي مصوونيــت او د دولــت د
تصميــم نيونــې د پروســې د اغېزمنتــوب او بشــپړتیا پــه څېــر موضــوع ګانــې را ونغــاړي.
اســتثناوې بايــد پــه ســمه توګــه تعريــف او حــدود يــې وټــاکل شــي څــو نــور داســې مــوارد چــې
قانونــي ګټــو تــه زيــان نــه رســوي ،پــه کــې شــامل نــه شــي .دغــه اســتثناوې بايــد د ســندونو د نوعيــت
پــر اســاس نــه ،بلکــې د هغــو د محتــوا پــر بنســټ والړې وي .د دغــه معيــار د رعايتولــو لپــاره بايــد
اســتثناوې د امــکان پــه صــورت کــې د وخــت لــه نظــره محــدودې وي؛ د بېلګــې پــه ډول ،کلــه چــې
ملــي امنيــت تــه يــو شــته ګــواښ لــه منځــه والړ شــي ،هغــه اطالعــات چــې د دغــه ګــواښ لــه املــه
پــټ ســاتل کېــدل ،بایــد نــور پــټ ونــه ســاتل شــي .يواځــې دا کفايــت نــه کــوي چــې اطالعــات د
هغــو ممنوعــه مــواردو پــه کتــار کــې راشــي چــې پــه قانــون کــې يــې يادونــه شــوې ده .اړونــده اداره
بايــد دا هــم وښــيي چــې د اطالعاتــو افشــا کــول کومــو قانونــي ګټــو تــه ســتر زيــان رســوالی شــي.
پــه ځينــو مــواردو کــې کېــدای شــي د اطالعاتــو افشــا کــول هــم يــوې ځانګــړې موخــې تــه زيــان
ولــري او هــم ګټــه؛ د بېلګــې پــه توګــه پــه پــوځ کــې د اداري فســاد بربنــډول ،کــه څــه هــم کېــدای
شــي پــه لومــړي نظــر داســې ښــکاره شــي چــې ګواکــې ملــي دفــاع تــه زيــان رســوي ،خــو د وخــت
پــه تېرېــدو ســره کــوالی شــي پــه پــوځ کــې د اداري فســاد د لــه منځــه وړو ســره مرســته وکــړي.

د استثناوو رسمي ازموينه

هغــو اطالعاتــو تــه د السرســي حــق چــې لــه دولتــي ادارو ســره دي ،د بيــان ازادۍ حــق د يــوې
څانګــې پــه توګــه د نړيوالــو حقونــو لــه لــوري ســاتل شــوى چــې پــه کــې د اطالعاتــو ترالســه کــول،
د افــکارو بیانــول او خپــرول شــامل دي.

د ارټيــکل ناينټیــن ســازمان د څلــورم اصــل لــه مخــې ،اســتثناوې بايــد روښــانه او پــه دقيقــه توګــه
تشــريح شــي ،د زيــان او عامــه ګټــو ازموینــې بايــد پــرې ترســره شــي .لــه عامــه بنســټونو څخــه د
اطالعاتــو اخيســتو هــر ډول غوښــتنو تــه بايــد مثبــت ځــواب وويــل شــي ،خــو دا چــې عامه بنســټونه
وښــودالی شــي چــې غوښــتل شــوي اطالعــات د اســتثناوو پــه ډلــه کــې راځــي .د اطالعاتــو د يــوه
غوښــتنليک ردول تــر هغــه وختــه نــه شــي توجيــه کېــدای چــې اړونــد اداره ثابتــه کــړای شــي چــې
غوښــتل شــوي اطالعــات د درېيــو برخــو لــه لرونکــي ازموينــې ســره ســمون لــري.
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اطالعــات بایــد لــه يــوې قانونــي موخــې ســره چــې پــه قانــون کــې تســجيل شــوې وي ،تــړاو ولــري؛
د دغــو اطالعاتــو افشــا کــول دې موخــې تــه جــدي تــاوان رســوي او هغــه زيــان چــې موخــې تــه
رســېږي ،تــر هغــې ګټــې ســتر وي چــې خلکــو تــه د اطالعاتــو پــه رســېدو ســره متصــوره وي.
پــه نړيوالــو حقوقــو کــې د بيــان ازادۍ د ټولــو محدوديتونــو لپــاره يــوه درې جــز لرونکــې ازموينــه
شــته .د ازموينــې پــر بنســټ ،يــوه اســتثنا هغــه مهــال د منلــو وړ ده چــې الندېنــۍ درې ځانګړنــې
ولري:
الف -قانون ورباندې حکم کړى وي.

ب  -په نړيوالو حقوقو کې يوه ذکر شوې ګټه وساتي.
ج  -له يادې ګټې څخه ساتنې ته اړتيا وي.

لکــه څرنګــه يــې چــې پورتــه يادونــه شــوې ،پــه قانــون کــې د حکــم شــتون پــر دې معنــا دى چــې
لومــړى بايــد قانــون وي او دويــم دغــه قانــون بايــد څرګنــد او د السرســي وړ وي .کــه چېــرې
قانــون مبهــم او ګونــګ وي ،پــه روښــانه توګــه د بنديزونــو او اســتثناوو حــدود نــه شــي تعريفولــى؛
نــو پــر دغــه بنســټ يــې حکــم د بيــان پــر ازادۍ د بنديــز پــه توګــه نــه شــي منــل کېــداى.

د بيــن الــدول حقوقــو پــر بنســټ ،هــر قانــون چــې د بيــان پــر ازادۍ محدوديــت وضــع کــوي،
اساســي موخــه يــې بايــد د مدنــي او سياســي حقوقــو کنوانســيون د ١٩مــې مــادې پــه درېيمــه
فقــره کــې لــه ليــکل شــوو موخــو څخــه ســاتنه وي .دغــه نوملــړ چــې يــو تړلــى نوملــړ دى ،کــه
چېــرې دولتونــه وربانــدې نــور څــه ور زيــات نــه کــړي ،نــو النــدې ګټــې بــه ولــري:
الف -د نورو حقوق او حيثيت
ب -ملي امنيت
ج -عامه نظم
د -عمومي اخالق او بشپړتيا
پــه يــاده ازموينــه کــې د "اړتيــا" اړونــد برخــه ،يــوه ســخته برخــه ده .لکــه څرنګــه چــې پورتــه تــرې
يادونــه وشــوه ،پــه دې چــاره کــې لــږ تــر لــږه څلــورو مهمــو ټکــو تــه ضــرورت ده:
الــف -ډېــره او ســخته اړتيــا :د ســاتل شــوو ګټــو پــر وړانــدې کوچنــي ګواښــونه ،د بيــان ازادۍ د
محدودولــو لــه ازموينــې څخــه پــه بريالــۍ توګــه نــه شــي راوتلــى؛ د ګټــو ســاتلو لپــاره بايــد اشــده
او ســخته اړتيــا موجــوده وي.
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ب -لــږه محدودوونکــې :حکومــت بايــد د خپلــو موخــو ترالســه کولــو لپــاره داســې الرې چــارې
پــه پــام کــې ولــري چــې د بيــان پــر ازادۍ تــر ټولــو کــم محدوديــت وضعــه کــړي.
ج -بــې کچــې نــه پرخوالــى :محدوديــت بايــد يواځــې د وينــا د زيــان برخــه خپلــه موخــه
وګرځــوي ،نــه د نــورو قانونــي وينــاوو مخــه.
د -متناســب والــى :د ګټــې پــه پرتلــه محدوديتونــه بايــد د ډېــر زيــان نــه اړولــو لــه اړخــه متناســب
نــه وي؛ ځينــي وختونــه پــر يــوې ځانګــړې موضــوع بانــدې خبــرې کــول ټولنــه لــه ځينــو ســتونزو
ســره مــخ کــوي ،خــو دا بحــث بيــا دومــره مهــم وي چــې بايــد پــه هــر صــورت کــې مطــرح شــي.
دغــه چــاره د مويداتــو پــه اړه هــم عملــي کېــږي چــې نــا متناســبه پايلــه لــري ،کــه څــه هــم لــه دې
ډلــې يــې ځينــي قانونــي هــم وي.
اطالعاتــو تــه د السرســي حــق لــه نظــره محدوديتونــه بايــد د ازموينــې لــه هــرو درېيــو برخــو پــه
بريالــۍ توګــه تېــر شــي:
•لــه محدوديتونــو څخــه موخــه بايــد د يــوې محــدود کــړل شــوې ګټــې چــې پــه قانــون کــې
يــې يادونــه شــوې وي؛ ســاتنه وي او د ســاتل شــوو ګټــو لــه نوملــړ ســره چــې پورتــه تــرې
يادونــه شــوې ،مطابقــت ولــري.
•اطالعــات هغــه مهــال د چــا پــه واک کــې نــه ورکــول کېــږي چــې پــه ډاګــه کــول يــې کومــې
خونــدي او ســاتل شــوې ګټــې تــه زيــان رســوي؛ د هغــو اطالعاتــو خــاف چــې يواځــې لــه
ګټــو ســره اړيکــه ولــري.
•اطالعــات بايــد عامــهګټــو تــه د لومړيتــوب پــر اســاس خپــاره شــي .د يادولــو ده چــې لــه نړيوالــو
حقوقــو ســره ســم عامــهګټــو تــه لومړيتــوب ورکــول يواځــې پــه يــوه برخــهکــېکار کــوي:

"د اطالعاتــو د افشــا او ســپړلو پــه برخــه کــې د مکلفيــت رامنځتــه کــول ،پــه داســې مــواردو کــې چې
پــه عمومــي توګــه پــه افشــا او څرګندولــو کــې يــې عامه ګټــې خونــدي وي".
پــه ځينــو حقوقــي نظامونــو کــې د قضيــې معکــوس هــم تــر ســترګو کېــږي؛ يعنــې پــه داســې حالتونــو
کــې د السرســي محــدودول چــې محدودتيــا د خلکــو پهګټــه وي ،خو دغــه حکم له نړيوالــو معيارونو
ســره ســمون نــه لــري؛ ځکــه اطالعاتــو تــه السرســى يــو بشــري حــق دى او اصــل بايــد اطالعاتــو تــه
السرســی وي ،پــه داســې حــالکــې چــې محدوديتونــه اســتثنايي مــوارد دي چــې بايــد توجيه شــي.
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د "رســمي ســندونو تــه د السرســي احتمالــي محدوديتونــه" تــر عنــوان النــدې يــادو ســندونو تــه د
السرســي پــه اړه د اروپايــي شــورا غــړو هېوادونــو د وزيرانــو شــورا کمېټــې د سپارښــتليک څلــورم
اصــل دا ازموينــه منعکســوي او اشــاره ورتــه کــوي چــې کــوم ډول ګټــې بايــد د محرميــت لــه اړخــه
وســاتل شــي .دغــه سپارښــت ليــک څرګنــدوي“ :غــړي هېوادونــه کــوالى شــي رســمي ســندونو تــه
د السرســي حــق محــدود کــړي ،محدوديتونــه بايــد پــه څرګنــد ډول پــه قانــون کــې ذکــر شــوي وي،
پــه يــوه ډيموکراتيکــه ټولنــه کــې اړيــن او د ګټــې ســاتلو لــه موخــې ســره متناســب وي”.
دغه رسمي سندونه په الندېډول دي:

•ملي امنيت ،دفاع او نړيوالې اړيکې
•عامه خونديتوب
•څېړنه ،تعقيب او له جنايي فعاليتونو مخنيوى
•خصوصي حريم او نورې خصوصي مشروع ګټې
•نورې اقتصادي او سوداګريزې ګټې ،که هغه خصوصي وي يا عمومي
•د محکمې د کړنو اړوند د دواړو لورو مساوات
•ماهيت
•د دولتي چارواکو له لوري څېړنه ،کنټرول او څارنه
•اقتصادي او پولي پاليسۍ او د دولتي اسعارو تبادله
•د خبرو او بحثونو محرميت يا د دولتي چارواکو تر منځ د کورنۍ موضوع چمتو کول.

له نورو قوانينو سره اړيکه:

لــه نــورو قوانينــو ســره د دغــه قانــون د مناســبت موضــوع يــوه ســتونزمنه موضــوع ده .ښــه الره
دا ده چــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه قانــون کــې بایــد پــه محرميــت پــورې ټولــې اړونــد ګټــې
وســاتل شــي او لــه هغــه وروســته بيــا د دې اجــازه ورنــه کــړل شــي چــې يــادې اســتثناوې د نــورو
قوانينــو لــه لــوري پراختيــا ومومــي( .البتــه عيــن وخــت نــور قوانيــن کــوالى شــي پــه اړه يــې
وضاحــت او ســپيناوى وکــړي) .لــږ تــر لــږه يواځــې هغــه قوانيــن چــې لــه پورتنيــو قوانينــو ســره
مطابقــت ولــري (يعنــې درې جــز لرونکــې ازموينــه معتبــر ده).
پــه ډېــرو هېوادونــو کــې اطالعاتــو د السرســي قانــون واضــح او څرګندتیــاوې لــري چــې د
حکمونــو د بدلــون پــه صــورت کــې دغــه قانــون اصلــي ســرچينه بلــل کېــږي .پــه دې ډول مــواردو
کــې نــور قوانيــن کــوالى شــي اطالعاتــو تــه د السرســي پــه قانــون کــې ذکــر شــوې اســتثناوې
تشــريح کــړي ،خــو څــه ور زياتولــى نــه شــي؛ دا پــه دې معنــا پــه هغــو مــواردو کــې چــې اطالعاتــو
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تــه د السرســي قانــون يــوه عمومــي اســتثنا پــه رســميت پېژنــي ،دغــه اســتثنا پــه يــو ځانګــړي
قانــون؛ د بېلګــې پــه توګــه د شــخصي اطالعاتــو ســاتنې پــه قانــون کــې تشــريح کېــداى شــي ،خــو
نــور قوانيــن نــه شــي کــوالى د رازونــو ســاتلو لپــاره داســې دليلونــه وړانــدې کــړي چــې اطالعاتــو
تــه د السرســي پــه قانــون کــې پــه رســميت نــه دي پېژنــدل شــوي.
د افغانســتان اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون ،اطالعاتــو تــه السرســی اصــل او محدوديت يې اســتثنا
بللــی دی .دغــه مطلــب د قانــون لــه څلورمــې مــادې څخــه اخيســتلکېــږي چــې وايي ،غوښــتونکى د
دغــه قانــون د حکمونــو مطابــق لــه ادارو څخــه اطالعاتــو تــه د السرســي حق لرونکــی دی.
د دغــه قانــون پنځلســمه مــاده اساســي مــاده ده چــې بنديزونــه وضــع کــوي خــو دا موضــوع
روښــانه نــه ده ،کلــه چــې د بېالبېلــو قوانينــو حکمونــه لــه يــو بــل ســره پــه ټکــر کــې وي ،د دغــه
کار معلومولــو لپــاره یــې ،دا چــې کــوم قانــون تــه بایــد لومړيتــوب ورکــړل شــي او د دغــه قانــون
پــه پرتلــه د نــورو قوانينــو وضعيــت څرنګــه دى؛ پــه دې مــاده کــې تــرې يادونــه نــه ده کــړې.
پــه دې برخــه کــې تــر ډېــره د حکمونــو د تفســير لپــاره عمومــي اصــول کارول کېــږي او معمــو ًال
لــه الندېنيــو اصولــو ګټــه اخيســتل کېــږي:

•هــر نــوي قانــون تــه لومړيتــوب ورکــول کېــږي :دا د قوانينــو تــر منــځ د شــته تضــاد د اصــل پــه
موخــه يــوه معيــاري قاعــده ده چــې لــه دې او دې تــه لــه ورتــه موضــوع بحــث کــوي .دا مهــال
پايلــه روښــانه ده چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون بــه پــه ډېــرو حالتونــو کــې لومړيتــوب
ولــري؛ ځکــه د  ١٣٩٣لمريــز کال پــه وروســتيو کــې تصويــب شــوی ،پــه داســې حــال کــې چــې
ډېــرى نــور قوانيــن چــې د رازونــو پــه اړه حکمونــه لــري؛ لــه هغــه مخکــې تصويــب شــوي دي.
•خصوصــي حکمونــه د عمومــي حکمونــو پــه پرتلــه لــه ډېــر اهميــت څخــه برخمــن دي؛ د
بېلګــې پــه توګــه عمومــي حکمونــه د فنــي رازونــو او يــا د ملــي امنيــت اړونــد رازونــه چــې دواړه
يــې تعريــف شــوي نــه دي؛ پــه عمومــي توګــه اطالعاتــو تــه د السرســي پــه قانــون کــې ذکــر
شــوو مشــخصو او مفصلــو اســتثناوو پــر وړانــدې لغــو کېــږي .ورتــه مهــال کېــداى شــي يــو
شــمېر کســان اســتدالل وکــړي چــې د کورنــي او بهرنــي امنيــت قانــون ،د ملــي امنيــت مســايلو
اختصاصــي قانــون دى او حکمونــه يــې د ملــي امنيــت اړونــد رازونــو پــه اړه ډېــر مهــم دي او
لومړيتــوب لــري.
پــه دې اړه بلــه موضــوع دا ده چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون يــو اساســي حــق نافــذوي؛ ځکــه
دغــه حــق د اساســي قانــون ٥٠مــه مــاده ســاتي .پــه بنســټيز ډول هغــه قوانيــن چــې اساســي حقــوق
تنفيــذوي ،پــر نــورو قوانينــو بانــدې لومړيتــوب لــري؛ ځکــه اساســي قانــون اساســي حقــوق نافــذوي.
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لــه نــورو قوانينــو ســره د نظــر د اړيکــې پــرې کــول ،د پټــو او محرمــو ســندونو پــه توګــه د ســندونو
پــر برخــو وېشــل بايــد د اســتثناوو لــه ټولګــې ســره اړيکــه ونــه لــري ،لــه هغــه پرتــه اداري اقــدام
کــوالى شــي قانــون مغلــوب کــړي؛ يعنــې هــر څــوک کــوالى شــي پــر ســند بانــدې د "محــرم" کلمــه
وليکــي او پــه پايلــه کــې يــې يــاد ســند پــر يــو پــټ ســند بــدل شــي چــې دغــه مهــال بيــا اطالعاتــو
تــه د السرســي حــق خپــل مفهــوم لــه الســه ورکــوي.
•د افغانســتان پــه قانــون کــې نــه ده روښــانه شــوې چــې لــه پټــو او څرګنــدو ســندونو ســره د
ســندونو د ډلبنــدۍ وضعيــت څرنګــه دى .پــه هــر حــال دا بــه مناســبه وي چــې ډلبنــدي پــر
څانګــو وېشــنه پــه څــه پــورې تړلــې ونــه ګڼــل شــي؛ ځکــه پــه قانــون کــې تــرې يادونــه نــه ده
شــوې او "د قانــون حکمونــه" السرســي تــه اجــازه ورکــوي.
•يــو شــمېر هېوادونــه؛ د بېلګــې پــه ډول مکســيکو د ډلبنــدۍ د ســموالي لپــارهکړنــاره لــري .پــه دې
کړنــاره کــې د يــوه څارونکــي پــاوي لــه لــوري د لومړنــۍ ډلبنــدۍ او وېــش څارنــه او د ډلبنــدۍ
منظمــه څېړنــه شــامل دي ،څــو پــه دې اړه ډاډ ترالســه شــي چــې اوس هــم اړينــه ده يــاد ســندونه د
ســندونو پــه کټګــورۍ کــې پــر ډلبنــدۍ (برخــو) بانــدې ووېشــل شــي او يــا پــټ پاتــې شــي.
•پــه ورتــه مهــال دا مطلوبــه طريقــه نــه ده .پــه ډېــرى هېوادونــو کــې لــه ډلبنــدۍ څخــه د يــوې
کورنــۍ کړنــارې پــه توګــه د دغــه ســپيناوي او څرګندولــو لپــاره چــې کــوم اطالعــات حســاس
دي ،ګټــه اخيســتل کېــږي ،نــه د اطالعاتــو د افشــا او پــه ډاګــه کولــو د يــوې وســيلې پــه توګــه.
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د زيان ازموينه

لومــړى ګام د دې معلومولــو لپــاره چــې ايــا يــوه اســتثنا مشــروعيت لــري کــه نــه ،دا ده چــې بايــد
وليــدل شــي ايــا د ازمايښــت او ازموينــې لــه لومــړۍ برخــې پــه بريالیتــوب راوتلــى شــي کــه نــه؛
يعنــې کومــه مشــروع موخــه ترالســه کــوالى شــي کــه نــه.
پــه بــل ګام کــې د دې معلومــول دي چــې ايــا د اطالعاتــو افشــا بــه د پــام وړ ســاتل شــوې ګټــې تــه د
السرســي د زيــان المــل شــيکــه نــه .پــه پايلــهکــې بايــد د ملــيګټــو لومړيتــوب پــه پــامکــې ونيــول شــي.

د يادولــو وړ ده ،د افغانســتان اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پنځلســمه مــاده چــې اســتثناوې يــا
بنديزونــه بيانــوي ،د ټولــو اســتثناوو لپــاره د زيانونــو ازموينــه او ازمايښــت کــې بدلــون راوســتى شــي.
يوازېنــى مــورد چــې پــه هغــه ازمايښــت او ازموينــهکــې زيان نه تجويــزوي ،ســوداګريز اطالعــات دي.
د دې څېړنــې پــر مهــال چــې ايــا يــوه اســتثنا د عملــي کولــو وړ ده کــه نــه ،مســووليت همېشــه د
هغــې دولتــي ادارې پــر غــاړه دى چــې هڅــه کــوي د رد ځــواب توجيــه کــړي ،څــو هغــه زيــان هــم
چــې د اطالعاتــو د افشــا لــه املــه رامنځتــه کېــږي او هــم دا چــې د عامــه لومړيتــوب اصــل ولــې
پــه دې اړه صــدق نــه کــوي ،ثابــت کــړي .پــه بنســټيز ډول دا لــه دې لــه املــه ده چــې اطالعاتــو تــه
السرســى يــو بشــري حــق دى ،نــو دولــت بايــد هــر ډول محدوديــت چــې پــر دغــه حــق بانــدې
عملــي کېــږي ،توجيــه کــړي.
ډېــره اړينــه ده چــې پرېکــړه پــه بــا خبــره او منصفانــه ډول شــي؛ يعنــې بايــد پــه عادالنــه توګــه
وڅېــړل شــي چــې ايــا اســتثنا پــه رښــتيا هــم پــه دغــه مــورد کــې د پلــي کولــو وړ ده کــه نــه .نــه د
سياســي فشــارونو او اغېــز منلــو پــه پايلــه کــې .دغــه ټکــى هــم د ازمايښــت او ازموينــې او هــم د
ملــي ګټــو د لومړيتــوب لپــاره ډېــر مهــم دى.
د دې څېړنــې پــر مهــال چــې ايــا د اطالعاتــو څرګنــدول پــه قانــون کــې کومــې ســاتل شــوې
ګټــې تــه زيــان اړوي کــه نــه ،بايــد پــه قانــون کــې ذکــر شــوو معيارونــو تــه پــه پــام ســره منطقــي
اســتداللونه وکاروي ،نــه دا چــې پــر کړنــو او لــه وړانــدې ټــاکل شــوو فرضيــو ،برداشــتونو او يــا
پخوانيــو کړنــو بانــدې تکيــه شــوې وي.
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په دې برخه کې درې مهم عنصر وجود لري:

لومــړى؛ چارواکــي بايــد پــه اســتثناوو کــې پټــې مشــخصې ګټــې چــې د څرګندولــو او افشــا پــه
صــورت کــې ورتــه زيــان اوړي ،وپېژنــي او يواځــې پــر دغــه ټکــي چــې اســتثنا پــه دې برخــه کــې د
عملــي کېــدو وړ ده؛ اکتفــا ونــه کــړي؛ د بېلګــې پــه توګــه دا چــې اطالعــات پــه يــوې ســوداګرۍ
او يــا ان د يــوې ســوداګرۍ پــه رقابتــي فعاليتونــو پــورې اړونــد وي ،پــه خپــل نفــس کــې کفايــت
نــه کــوي ،موضــوع دا ده چــې د اطالعاتــو د پــه ډاګــه کولــو پــه صــورت کــې بــه پــه ځانګــړي ډول
کــوم زيانونــه رامنځتــه شــي:
ايا سوداګر به خپل پېرونکي له السه ورکړي؟
ايا کوم سيال به پر دې وتوانېږي چې د سوداګرۍ رازونه ترالسه کړي؟
پــه يــوه بلــه بېلګــه کــې دغــه موضــوع تــر ډېــره د ملــي امنيــت پــه برخــه کــې پلــې کېــږي ،پــه داســې
حــال کــې چــې امــکان لــري انګېرنــې پــه بشــپړ ډول نــا ســمې وي ،خــو دا چــې و ازمايــل شــي.
پــه ډېــرى هېوادونــو کــې د وســلو اړونــد اطالعاتــو پــه ډاګــه کولــو کــې ډېــره لېوالتيــا نــه لیــدل
کېــږي ،دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د ډېــرى وســلو د کارونــې ظرفيــت معلــوم دى او دښــمن
پــه ډېــره اســانه دې ډول اطالعاتــو تــه السرســى ترالســه کــوالى شــي .پــر دغــه بنســټ د دې ډول
اطالعاتــو وړانــدې کولــو ردول يواځــې د دې المــل ګرځــي چــې د هېــواد خلــک هغــه اطالعــات
چــې د هغــو دښــمن يــې پــه واک کــې لــري ،ونــه لــري.
دويــم؛ اړونــد کارکوونکــى بايــد ثابــت کــړاى شــي چــې د اطالعاتــو څرګندولــو او رامنځتــه کولــو
تــر منــځ يــو جــدي ګــواښ او نــږدې اړيکــې شــته او دغــه خطــر لــه نــورو فکټورونــو څخــه نــه شــي
رامنځتــه کېــدالى؛ د بېلګــې پــه توګــه کــوم هېــواد چــې کمــزورې اردو لــري ،ښــه امنيــت بــه ونــه
لــري .د امنيــت دغــه ډول کمــزوري د اردو اړونــد اطالعاتــو د څرګندولــو لــه املــه نــه ده رامنځتــه
شــوې ،بلکــې المــل يــې دا دى چــې يــاد ځواکونــه پــه حقيقــت کــې کمــزوري دي.
ورتــه قضيــه د يــوې ســوداګرۍ پــه اړه هــم چــې د ناکامــۍ پــر لــور روانــه ده ،ورتــه والــى لــري.
د اطالعاتــو نــه پــه ډاګــه کــول د ســوداګريو او يــا کمــزورو بنســټونو د ژغورنــې المــل نــه ګرځــي.
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د دې ډول قضيــو د څېړنــو پــر مهــال مهمــه مالحظــه دا ده چــې د اطالعاتــو پــه ډاګــه کــول څومــره
د يــوه ګــواښ راڅرګندېــدو د زياتوالــي احتمــال لــري .کــه چېــرې ګــواښ د اطالعاتــو څرګندېــدو
لــه مــودې ډېــر وخــت وروســته رابرســېره شــي ،دا بــه پــه دې معنــا وي چــې د عليــت (علــت
او معلــول) اړيکــه بــه د اطالعاتــو د افشــا او د ګــواښ د رامنځتــه کېــدو تــر منــځ کمــزورې وي.
ځينــې وختونــه پــه دې ډول مــواردو کــې کار کوونکــى بايــد ووينــي چــې کــه چېــرې د اطالعاتــو
يــوه برخــه لــرې کــړي ،ګــواښ بــه لــرې شــي او کــه نــه؟
پــه بــل عبــارت ،کارکوونکــى بايــد درک کــړي چــې ،پــه ځانګــړې توګــه پــه يــوه ســند کــې کــوم
څــه ډېــر حســاس او مهــم دي او يواځــې د ســند هماغــه برخــه حــذف او لــرې کــړي .پــه ډېــرى
مــواردو کــې د يــوه لــوی ســند څرګندولــو رد نــه شــي توجيــه کېــداى؛ ځکــه د دې احتمــال نشــته
چــې ټــول ســند حســاس او محــرم وي.
درېيــم عنصــر دا دى چــې ګــواښ بايــد رښــتينى وي ،نــه خيالــي او تصــوري .دا بــه مناســبه
نــه وي چــې يــو بنســټيز حــق يواځــې لــه دې لــه املــه تــر پښــو النــدې شــي چــې د ګــواښ يــو
کمــزورى احتمــال شــتون ولــري .کــه چېــرې ټــول دغــه الره اختيــار کــړي ،همېشــه بــه د اطالعاتــو
د غوښــتنې رد ممکــن وي .دا خبــره تکرارېــږي چــې لــه دې چــارې د ډاډ ترالســه کولــو يوازېنــۍ
الر د ګــواښ د رامنځتــه کېــدو د احتمــال کچــې معلومــول دي.
کــه چېــرې ګــواښ د اطالعاتــو لــه وړانــدې کولــو څخــه ډېــره مــوده وروســته رامنځتــه شــوى
وي ،هغــه مهــال بيــا يواځــې دا چــې د دغــه ګــواښ پــه رامنځتــه کولــو کــې نــور عوامــل ښــکېل
دي (چــې پــه همــدې ترتيــب ســره دويــم عنصــر نــه شــي پلــى کېــداى) ،بلکــې تــر يــوې کچــې
پــورې يــې وړاندوينــه هــم امــکان لــري؛ د بېلګــې پــه توګــه پــه يــو شــمېر هېوادونــو کــې چارواکــو
ادعــا کــړې ،کلــه چــې د دولــت د بوديجــې لــه لــوري د خــوړو فرمايــش اړونــد بېلونــو د ورکــړې
د اطالعاتــو د ښــکاره او څرګندولــو لپــاره غوښــتنه کېــږي ،د هغــو خــوړو ډولونــه چــې خــوړل
شــوي ،بايــد افشــا او پــه ډاګــه نــه شــي؛ ځکــه د هغــو پــه ډاګــه کــول د هغــوى پــه خصوصــي
حريــم کــې الســوهنه ده.
دا يــو رښــتینى نــه ،بلکــې يــو فرضــي خطــر دى؛ ځکــه دغــه ډول اطالعــات د ډېــرو ټوټــو راټولولــو لــه
الرې ترســره شــوي چــې يــو کــس بــه وکــوالى شــي د بــل چا پــر خصوصــي اطالعاتو پــوه شــي او هغه
مهــال بــه هــم هــر څــه فرضــي وي؛ د بېلګــې پــه توګــهکــه داســې نتيجــه ترالســه شــي،کــه چــا غوښــه نــه
وي خوړلــې ،ســبزي خوړونکــى بــه وي او کــه چــا د غــوا غوښــه نــه وي خوړلــې ،هنــدو بــه وي.
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پــه داســې مــواردو کــې چــې د ســند يــوه برخــه مســتثنا وي ،بايــد د ســند لــه پاتــې برخــې جــا
شــي .لــه تخنيکــي اړخــه د دغــه کار ترســره کولــو لپــاره بېالبېلــې الرې شــته؛ لکــه د ســپين رنــګ پــه
کارولــو د يــوه ليــک پټــول او د برېښــنايي اطالعاتــو لــه منځــه وړل .غــوره الر دا ده څــو غوښــتونکي
تــه څرګنــده شــي اطالعــات پــه کومــو موضوعګانــو کــې حــذف او لــرې شــوي او څومــره دي.
د موضوعاتــو د عملــي کولــو لــه مســئلې ســره پــه ټوليــزو چــارو کــې د ســند د برخــو د ړنګولــو او
حــذف مســئله ،پــه ځانګــړي ډول د زيــان لــه ازمايښــت او ازموينــې ســره نــږدې اړيکــه لــري .دا پــه
دې معنــا ده چــې کــه چېــرې د مشــخصو اطالعاتــو څرګنــدول يــوې ســاتل شــوې ګټــې تــه د زيــان
اوښــتو المــل ګرځــي ،پــه لومــړي ګام کــې بايــد کوښــښ وشــي چــې حســاس او مهــم اطالعــات
لــه ســنده لــرې شــي ،نــه دا چــې د ټولــو اطالعاتــو لــه شــريکولو مخنيــوى وشــي.
پــه بــل عبــارت ،لــږ تــر لــږه بايــد پــه تيــوري کــې دا امــکان شــتون ولــري چــې د اطالعاتــو د يــوې
برخــې لــرې کــول د دې المــل شــي چــې دغــه ســند لــه محرموالــي راووځــي .پــه طبيعــي ډول پــه
ځينــو مــواردو کــې هغــه څــه چــې د څــو مهمــو او حساســو اطالعاتــو د لــرې کولــو لــه څو ســندونو
وروســته پاتــې کېــږي ،بــې مفهومــه بــه وي او يــا بــه د څرګندولــو ارزښــت هــم نــه لــري؛ خــو دا
حالــت يــوه اســتثنا ګڼــل کېــدای شــی؛ ځکــه پــه ډېــرو مــواردو کــې د ټــول ســند د نــه ورکــړې پــر
ځــاى بايــد د حساســو او مهمــو برخــو د لــرې کولــو لــه طريقــې ګټــه واخيســتل شــي.

د عامه ګټو لومړيتوب

د دې خبــرې لــه معلومولــو وروســته چــې ايــا د خطــر وړ اطالعاتــو پــه ډاګــه کــول پــه رښــتيا هــم
يــوې مشــروع ګټــې تــه زيــان اړوي کــه نــه ،غــوره الر دا ده چــې دولتــي ادارې د عامــه ګټــو يــوه
ارزونــه ترســره کــړي ،څــو وګــوري چــې عامــه ګټــې د اطالعاتــو پــه څرګندولــو کــې ښــې خونــدي
کېــږي او کــه د هغــو پــه پــټ ســاتلو کــې.

د افغانســتان پــه قوانينــو کــې عامــه ګټــو تــه د لومړيتــوب موضــوع نــه ده مطــرح شــوې چــې دا يــوه
ســتره نيمګړتيــا ده ،خــو هيلــه ده چــې لــه يــادې ســتونزې څخــه د وتلو الره پيدا شــي .دا د کمېســيون
مســووليت دى څــو دغــه موضــوع پــه کــره ډول وڅېــړي او داســې يــوه الر ورتــه پيــدا کــړي چــې پــر
بنســټ يــې وکــوالى شــي د عامــه ګټــو لومړيتــوب موضــوع پــه قانــون کــې شــامله کــړي.
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ځینې هېوادونه د عامه ګټو لومړيتوب له موضوع سره بېالبېل چلند لري:
•پــه ځينــو هېوادونــو کــې عامــه ګټــو تــه لومړيتــوب ورکــول کېــږي ،پــه ځانګــړي ډول د اطالعاتــو
اصــل ســل پــه ســلو کــې عملــي کېــږي؛ د بېلګــې پــه توګــه کلــه چــې د اطالعاتــو خپــرول د بشــر
لــه حقوقــو د ســرغړونې مــواردو ،د اداري فســاد او يــا د جګــړې د جرمونــو د څرګندېــدو المــل
شــي؛ د دغــې خبــرې معنــا دا ده کــه چېــرې لــه پورتنيو مســايلو ســره اړونــد اطالعات ،د غوښــتل
شــوو اطالعاتــو يــوه برخــه تشــکيل کــړي ،پــه هغــه صــورت کــې هېــڅ کومــه بلــه اســتثنا ســمون
نــه ورســره خــوري .پــه بــل عبــارت ،دغــه ګټــې د نــورو ټولــو ګټــو پــه پرتلــه لــوړې شــمېرل کېــږي
او اطالعــات د خلکــو پــه واک کــې ورکــول کېــږي .د يادونــې وړه ده چــې د هندوســتان او ټونــس
هېوادونــو پــه قوانینــو کــې پــه دې برخــه کــې اســتثناوې تــر ســترګو کېــږي.
•يــو شــمېر هېوادونــه د ګټــو ځانګــړی نوملــړ لــري ،پــه هغــو مــواردو کــې چــې عامــه ګټــې
د اطالعاتــو د افشــا لــه الرې خونــدي شــي ،اســتثناوې باطلــوي ،لکــه روغتيــا ،امنيــت او
چاپېريــال تــه د جــدي ګــواښ نښــې نښــانې او يــا جرمــي عمــل ،پــه دولتــي ســکتور کــې
کمــزورى مديريــت او يــا فســاد تشــکيلوي .د دې طريقــې ښــه والــى پــه دې کــې دى چــې پــوره
ســپيناوى لــري او د چارواکــو پــام د ګټــو يــو شــمېر ډولونــو تــه چــې پــر اســتثناوو الســبري
کېــږي ،جلبــوي ،خــو تــاوان او عيــب يــې پــه دې کــې دى چــې عامــه ګټــې پــه هغــو مــواردو
بانــدې چــې پــه دغــه نوملــړ کــې ذکــر شــوې ،محــدودوي؛ پــه داســې حــال کــې چــې د ممکنــه
عامــه ګټــو نوملــړ هېڅکلــه هــم نــه بشــپړېږي.

•يــو شــمېر هېوادونــه د عامــه ګټــو نوملــړ پرانیســتى پرېــږدي ،هغــه مهــال هــره عامــه ګټــه چــې
د اســتثنا لــه لــوري د ســاتل شــوې ګټــې پــه پرتلــه ســتره وي ،ټولــو احوالــو تــه پــه پــام ســره
پــر اســتثنا الســبره کېــږي.

پــه يــوه نوملــړ کــې د ټولــو ممکنــه عامــه ګټــو تعريــف او رانغــاړل یــې نــا ممکــن کار دى؛ د بېلګــې
پــه توګــه پــه برېتانيــا کــې د اطالعاتــو کمېشــنر او محکمــې پــه بېالبېلــو مــواردو کــې حکــم کــړى
چــې د خلکــو ګټــې پــه دې کــې دي څــو هغــوی وکــوالى شــي لــه حکومــت ســره د پاليســۍ
جوړولــو پــه بحــث کــې ونــډه واخلــي او حکومــت ځــواب ويلــو تــه اړ کــړي.
د عمــل پــه ډګــر کــې د عامــه ګټــو د لومړيتــوب د عملــي کولــو لــه نظــره ،لومــړى ګام د بېالبېلــو
عامــه ګټــو پېژنــدل دي چــې د اطالعاتــو څرګندولــو لــه الرې ټينګېدلــی شــي .دا بــه ګټــوره وي
چــې کــه چېــرې د هغــو يــو نوملــړ ترتيــب شــي څــو پــه دې اړه ډاډ ترالســه شــي چــې يــوه يــې هــم
لــه پامــه نــه ده غورځــول شــوې.
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لــه هغــه وروســته د عامــه ګټــو ،ګټــې بايــد د ســاتل شــوو ګټــو لــه زيــان ســره پرتلــه شــي ،څــو
معلومــه شــي چــې کومــه يــوه يــې لويــه ده.
•ډېــرى وخــت دا يــو ســتونزمن کار دى؛ ځکــه د ځينــو کتنــو پرتلــې تــه اړتيــا ده .پــه مشــخصه
توګــه زيــان ډېــرى وخــت پــه ځانګــړي ډول پــه يــوه شــخص پــورې تړلــى وي ،لکــه د پټــو
او محرمــو رازونــو پــه ډاګــه کېــدل او يــا د هغــه ســوداګرۍ تــه ګــواښ .د دې خــاف ګټــه
ډېــرى وخــت عمومــي او د ماهيــت لــه اړخــه عامــه وي او کــوالى شــي چــې پــه ځــان کــې د
اوږدمهــال لپــاره مالحظــې هــم را ونغــاړي؛ لکــه د فســاد افشــا او پــه ډاګــه کــول.

•پــه ډېــرو هېوادونــو کــې د عامــه ګټــې پــه پرتلــه خصوصــي زيــان تــه لومړيتــوب ورکــول کېــږي،
پــه ځانګــړي ډول دې تــه پــه پــام ســره چــې دا يــو بشــري حــق دى.

پــه عمومــي توګــه دا يــو قانونــي کار نــه دى چــې لــه يــوه غوښــتونکي وغوښــتل شــي ،څــو د
غوښــتنې دليلونــه ووايــي .پــه هــر حــال ،عامــه ګټــې تــه د لومړيتــوب پــه اړه کېــداى شــي د
دوى دليــل دا وي چــې عامــه ګټــه لــه ډېــر اهميــت څخــه برخمنــه ده .د بېلګــې پــه توګــه کــه
چېــرې رســنۍ د اطالعاتــو غوښــتنه د هغــو د خپرولــو لپــاره وکــړي ،پــه دې ډول حالتونــو کــې
د اطالعاتــو څرګنــدول ډېــر مثبــت اغېــز لــري څــو د فســاد ســتونزه حــل شــي ،خــو کــه چېــرې
د کــوم خصوصــي شــرکت لــه لــوري د اطالعاتــو غوښــتنه وشــي ،پــه دغــه صــورت کــې د ګټــې
اهميــت نــه معلومېــږي.
پــه پايلــهکــې دغــهکار داســې څېــړلکېــږي چــې عامــهګټــې لوړوالــى او لومړيتوب لــري .دا به مناســبه
وي څــو لــه دوى وپوښــتل شــي چــې ولــې يــې د اطالعاتــو غوښــتنه کــړې ده او ورتــه روښــانه شــي
چــې دوى د اطالعاتــو پــه چمتــو کولــو کــې هېــڅ مســووليت نــه لــري؛ يعنــې د اطالعاتــو چمتــو کول
لــه دوى ســره مرســته کــوي ،پــه دې ســره چــې غوښــتونکي د هغــو ترســره کولــو تــه اړتيــا نــه لــري.
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د استثناوو د رژيم نورې ځانګړتياوې

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پنځلســمه مــاده د ماهيــت لــه اړخــه يــوه ســاده مــاده ده؛ ځکــه پــر
دې ســربېره چــې د عامــه ګټــو د لومړيتــوب پــه اړه ګونګــه ده ،د اســتثناوو د نــورو مثبتــو ځانګړنــو
يادونــه هــم نــه کــوي.
•دغــه مــاده د بېلوالــي د قابليــت او وړتيــا پــه اړه څــه نــه څرګنــدوي؛ د بېلوالــي قاعــده حکــم
کــوي ،کــه چېــرې د يــوه ســند کومــه برخــه محرمــه او پټــه وي ،بايــد لــه پاتــې ســنده بېلــه شــي
او پاتــې ســند د غوښــتونکي پــه واک کــې ورکــړل شــي.
•د ډېــرو اســتثناوو لپــاره شــل کالــه عمومــي زمانــي محدودیــت ټــاکل شــوی دی .غــوره الر دا
ده چــې ټــول زمانــي محدوديتونــه چمتــو شــي ،د دې خبــرې پــه درک ســره چــې د اطالعاتــو
حساســيت د وخــت پــه تېرېــدو ســره کمېــږي .ورتــه مهــال ډېــرى هېوادونــه د محرميــت مــودې
د غځولــو لپــاره ځانګــړې کړنــارې لــري ،البتــه کــه چېــرې د يــادې مــودې غځــول ډېــر اړيــن
وي؛ لکــه د ملــي امنيــت اړونــد ډېــر حســاس اطالعــات.
•پــه داســې مــواردو کــې چــې لــه عامــه بنســټ ســره د درېيمــې ســرچينې محــرم اطالعــات
شــتون ولــري ،ښــه الره دا ده ،کــه د يــادو اطالعاتــو غوښــتنه وشــي ،بنســټ پــه دې اړه لــه
درېيمــې ســرچينې ســره چــې اطالعــات يــې د پــټ او محــرم ســاتلو پــه شــرط ورکــړي وو،
ســا او مشــوره وکــړي.

•پــه ځينــو مــواردو کــې ښــايي درېيــم لــورى د اطالعاتــو پــر خپرولــو اعتــراض وکــړي؛ پــه دغــه
حالــت کــې ســا او مشــوره کــول هغــوى تــه موقــع ورکــوي ،څــو د دې داليــل چــې ولــې بايــد
اطالعــات نشــر نــه شــي ،وړانــدې کــړي او لــه هغــه وروســته دغــه دليلونــه د وروســتۍ پرېکــړې
کولــو پــر مهــال پــه پــام کــې ونيــول شــي.
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د استثناوو ډولونه

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د پنځلســمې مــادې پــه لومــړۍ فقــره کــې بنديزونــه پــر اتــو برخــو
وېشــل شــوي او لــه مخــې يــې د اطالعاتــو وړانــدې کــول پــه النــدې حالتونــو کــې منــع دي:
 -۱پــه هغــه صــورت کــې چــې خپلواکــي ،ملــي واکمنــۍ ،ځمکنــۍ بشــپړتيا ،ملــي امنيــت او ملــي
ګټــې او ښــېګڼې لــه ګــواښ ســره مــخ کــړي.
 -۲پــه هغــه صــورت کــې چــې لــه نــورو هېوادونــو ســره د افغانســتان د سياســي ،اقتصــادي او
فرهنګــي اړيکــو د پــرې کېــدو المــل شــي.

 -۳په هغه صورت کې چې د شخص ځان ،مال يا عزت او حيثيت له ګواښ سره مخ شي.

 -۴پــه هغــه صــورت کــې چــې د جــرم د کشــف خنــډ يــا د جــرم لــه ارتــکاب څخــه د
مخنيــوي خنــډ وګرځــي.

 -۵پــه هغــه صــورت کــې چــې د تــورن د کشــف ،تحقیــق او تعقيبولــو يــا پــه دې برخــه کــې د
احتياطــي تدبيرونــو نيولــو بهيــر ګــډوډ کــړي.
 -۶په هغه صورت کې چې د عادالنه محاکمې بهير او يا د حکم تنفيذ اخالل کړي.
 -۷په هغه صورت کې چې د شخص خصوصي حريم نقض کړي.

 -۸پــه هغــه صــورت کــې چــې اطالعــات ،د ســوداګريزو ،شــخصي ملکيتونــو او بانکي حســابونو
پــه مســايلو پــورې اړه ولــري خــو دا چــې پــه قوانينــو کــې بــل ډول تشــخيص شــوي وي.

دغــه اســتثناوې تــر ډېــره بريــده د نړيوالــو معيارونــو د زيــان لــه ازمايښــت ســره د مشــروع والــي
او تــړاو لرلــو لــه اړخــه مطابقــت او جوړښــت لــري ،خــو پــه عيــن حــال کــې ځينــې نيمګړتيــاوې
هــم لــري ،لکــه:
•ځينــې يــې ډېــرې عمومــي دي ،د هغــې يــوې پــه څېــر چــې د يــوه شــخص حيثيــت او عــزت
لــه ګــواښ ســره د مــخ کېــدو پــه اړه دى .ليــدل کېــږي چــې دلتــه اطالعاتــو تــه د السرســي
حــق چــې لــه دولتــي ادارو ســره دى او د بيــان ازادۍ تــر منــځ تېروتنــه رامنځتــه شــوې وي.
دولتــي ادارې بايــد هغــه اطالعــات چــې د يــوه شــخص عــزت او حيثيــت لــه خطــر ســره مخ
کــوي ،لــه خپــل ځــان ســره ونــه ســاتي ،خــو کــه چېــرې دا ډول اطالعــات ولــري ،بايــد پــه
خپرولــو کــې يــې هــم ســتونزه ونــه لــري.
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•دغــه راز د ملــي ګټــو اصطــاح هــم داســې تفســير کېــداى شــي چــې د اطالعاتــو پراخــه
مجموعــه پــه ځــان کــې را ونغــاړي .د اســتثناوو او يــا بنديزونــو اصلــي موخــه دا ده څــو
څرګنــده کــړي چــې کومــې ملــي ګټــې د اطالعاتــو احتيــاط توجيــه کــوالى شــي ،نــه دا چــې
هغــه د اطالعاتــو د موضــوع لپــاره د يــوه عمومــي دليــل پــه توګــه عنــوان کــړي او چارواکــو
تــه دا واک ورکــړي ،څــو د شــخصي لــزوم لــه اړخــه عمــل وکــړي.
•لکــه پورتــه یــې چــې يادونــه وشــوه ،دوه اســتثناوې (اصـ ً
ـا يــوه اســتثنا ده ،خــو تکرار شــوې)
د زيــان لــه ازمايښــت څخــه نــه دې تېــرې شــوې چــې عبــارت دي لــه هغــو اطالعاتــو څخــه
چــې پــه ســوداګريزو ،شــخصي ملکيتونــو او بانکــي حســاب پــورې اړونــد موضوعــات وي.

د اســتثناوو تفســير ډېــری وخــت يــو پېچلــى کار دى او پــه حقيقــت کــې کــوم داســې بشــپړ نوملــړ
چــې کــوم مــوارد د اســتثناوو پــه محــدوده کــې شــاملېږي؛ نشــته؛ د بېلګــې پــه توګــه چــې د ملــي
امنيــت ځينــي عناصــر يــاد شــي ،خــو دغــه اطالعــات پــه ټولــو مــواردو کــې حســاس نــه وي؛ لکــه
د هغــې وســلې ډول چــې کارول کېــږي ،ښــايي ټولــو تــه معلــوم وي .کېــدای شــي يــو شــمېر نــور
حســاس اطالعــات هــم وړانــدې شــي.
د استثناوو مهمې کټګورۍ په الندې توګه څرګندې شوې دي:

ملي امنيت:

د ملــي امنيــت اړونــد اطالعاتــو د السرســي پــه اړه د جوهانزبــورګ د اصولــو لــه مخــې ،هــر
څــوک حــق لــري د ملــي امنيــت د اړونــدو اطالعاتــو پــه ګــډون لــه چارواکــو څخــه اطالعــات
ترالســه کــړي .د ملــي امنيــت پــه پلمــه هېــڅ ډول محدوديــت پــر دغــه حــق نــه وضــع کېــږي،
مګــر دا چــې دغــه محدوديــت پــه قانــون کــې تشــريح شــوی وي ،پــه يــوه ډيموکراتيکــه ټولنــه کــې
د ملــي امنيــت د يــوې مشــروع ګټــې ســاتنه وکــړي او ملــي امنيــت لــه ګــواښ ســره مــخ کــړي.
دولــت بايــد ټــول هغــه اطالعــات چــې د ملــي امنيــت پــه ګټګــورۍ کــې راځــي ،پــه اســتثناوو کــې
شــامل نــه کــړي ،بلکــې د اطالعاتــو هغــه ځانګــړې او محــدوده برخــه پــه اســتثناوو کــې شــامله
کــړي چــې د هغــو پــټ ســاتل د ملــي امنيــت یــوې مشــروع ګټــې تــه ضــروري وي.
د اطالعاتــو د ډولونــو ښــه نوملــړ چــې د ملــي امنيــت تعريــف هــم پــه کــې شــاملېږي ،کېــدای شــي
د ملــي امنيــت لــه نړيوالــو اصولــو او اطالعاتــو تــه د السرســي لــه حــق څخــه اقتبــاس شــي چــې پــه
نهــم اصــل کــې يــې د ملــي امنيــت پنځــه ډولــه مهــم اطالعــات پــه النــدې توګــه بيــان شــوي دي:
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 -۱د يوې مودې لپاره د دفاعي عملياتو او قابليتونو په اړه اطالعات چې عملياتي اهمیت ولري.

 -۲د مخابراتي سيستمونو پهګډون د توليد ،قابليتونو او نورو پوځي سيستمونو اړوند اطالعات.

 -۳د ګواښــونو پــر وړانــدې د ملــي حياتــي بنســټونو ،حياتــي زېربنــاوو او د خــاورې ســاتنې لپــاره
د کــره الرو چــارو اړونــد اطالعــات يــا لــه ځــواک څخــه ګټــه اخيســتل يــا ســبوتاژ چــې اغېــز يــې
د هغــه لــه پټوالــي ســره تــړاو لــري.
 -۴د عملياتــو ،ســرچينو او د اســتخباراتي خدمتونــو د کړنــو اړونــد اطالعــات ،پــه داســې حــال
کــې چــې د ملــي امنيــت اړونــد مســايل وي.

 -۵د ملــي امنيــت اړونــد اطالعــات چــې د يــوه بهرنــي دولــت يــا بيــن الحکومتــي بنســټ لــه
لــوري د محرميــت پــه توګــه چمتــو شــوي وي او نــور ډيپلوماتيــک مکتوبونــه چــې تــر ډېــره د ملــي
امنيــت اړونــد وي .البتــه ډېــره ســتونزمنه ده څــو پــه ټولــو قضيــو کــې قاطــع حکــم وشــي چــې
د ملــي امنيــت اســتثناء کــوم مــوارد تــر پوښــښ النــدې نيســي؛ ځکــه ډېــر مســايل د قضيــو لــه
شــرايطو او حالتونــو ســره تــړاو لــري.

پــه عمومــي توګــه ،لــه يــو ځــاى څخــه بــل ځــاى تــه د پوځــي ځواکونــو د روانېــدو اړونــد اطالعــات
د ملــي امنيــت د دليلونــو پــر بنســټ محــرم ګڼــل کېــږي ،خــو کلــه چــې پــه  ٢٠٠٣زېږديــز کال کــې د
امريــکا متحــدو ايالتونــو کښــتۍ د جګــړې پــه موخــه عــراق تــه روانــې شــوې ،موضــوع پــه ډېــر پــراخ
ډول اعــان شــوه .د يــادو څرګندونــو او پــه ډاګــه کولــو موخــه دا وه چــې صــدام حســين تــه وښــيي
چــې دوى پــه رښــتينې توګــه جګــړه کــوي او د هغــه لپــاره د تســليمېدو وروســتى وخــت ورکــړل شــي.
دغــه کار ښــيي چــې د ملــي امنيــت ډېــرې شــديدې اســتثناوې هــم ځينــي وختونــه نــه رعايــت کېــږي.
د جوهانزبــورګ د پنځلســم اصــل لــه مخــې ،بايــد هېڅــوک د ملــي امنيــت پــه اړه د هغــو اطالعاتو
افشــاکولو لــه املــه مجــازات نــه شــي چــې د اطالعاتــو رســواکولو لــه املــه د ملــي امنيــت مشــروع
ګټــو تــه زيــان ونــه رســېږي او يــا نــه ښــايي چــې زیانمــن شــي ،يــا یــې د دغــه ډول اطالعاتــو د
افشــا کولــو لــه املــه خلکــو تــه تــر زيانــه ګټــه ډېــره وي.
دغــه اصــل څرګنــدوي“ :د ملــي امنيــت د دليلونــو پــر بنســټ نــه شــي کېــداى د اطالعاتــو
څرګندولــو او افشــا پــه اړه هېڅــوک مجــازات شــي ،کــه ( )١چېــرې د دغــو اطالعاتــو پــه افشــا
ســره نــه پــه حقيقــي او نــه هــم د احتماالتــو لــه مخــې ملــي ګټــو تــه زيــان ورســېږي ،يــا ( )٢عامــه
ګټــې د اطالعاتــو د افشــا پــر مهــال د اطالعاتــو لــه څرګندولــو او پــه ډاګــه کولــو څخــه د رامنځتــه
شــوي زيــان پــه پرتلــې درنــې شــي”.
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د ملــي ګټــو د لومړيتــوب لــه نظــره ،د شــواني اصولــو ( )Principles Tshwaneeلســم اصــل
څرګنــدوي ،د اطالعاتــو يــو شــمېر ډولونــه شــته چــې بايــد هېڅکلــه هــم ســري ونــه ګڼــل شــي:
“دغــه د داســې اعمالــو پــه ګــډون چــې پــه نړيوالــو حقوقــو کــې جــرم ګڼــل کېــږي ،د ازادۍ او
فــردي امنيــت لــه حقونــو څخــه پراخــه يــا سيســتماتيکه ســرغړونه او يــا لــه بشــري حقونــو د
ســرغړونې اطالعاتــو پــه ګــډون لــه بشردوســتانه نړيوالــو حقوقــو څخــه د ســرغړونې پــه اړه
اطالعــات”“ ،هغــه قوانيــن او مقــررات چــې د دولــت لــوري د ژونــد د ســلب پــه اړه وي” او “د
ټولــو چارواکــو ،اردو ،پوليســو ،امنيــت او اســتخباراتو واحدونــه” او نــور دي.

د جرمونو څېړل:

د دې اســتثنا د عملــي کولــو برخــه ،د نــورو ټولــو اســتثناوو پــه څېــر ،د قضيــې لــه احوالــو ســره تــړاو
لــري او پــه ټوليــز ډول پوليــس او د جزايــي عدالــت پلــې کوونکــې ســرچينې (لکــه څارنــواالن) بايــد
کوښــښ وکــړي چــې د امــکان تــر حــده پــه کــره او رڼــه توګــه عمــل ترســره کــړي؛ د بېلګــې پــه توګــه
پــه ډېــرو مــواردو کــې پوليــس کېــداى شــي پــر يــوه جــرم د تــورن کــس نــوم پــه ډاګــه کــړي ،خــو
دغــه کار کېــداى شــي پــه ځينــو مــواردو کــې د څېړنــو لــړۍ تــه زيــان ورســوي؛ د بېلګــې پــه توګــه
کــه چېــرې تــورن پــر دې پــوه شــي چــې تــر څېړنــې النــدې دى ،کېــداى شــي وتښــتي.
خــو کلــه چــې يــو څــوک تــورن وګڼــل شــي ،هغــه مهــال د دغــو اطالعاتــو پــه ډاګــه کــول خنــډ
نــه لــري .ځينــي وخــت هغــه کړنــارې چــې پوليــس يــې د جرمونــو د څېړنــې لپــاره کاروي ،بايــد
پټــې او ســري وســاتل شــي ،څــو اغېــز يــې خونــدي وي.
کــه څــه هــم د دغــې اســتثنا لويــه برخــه د عادالنــه محکمــې حــق او جزايــي عدالــت تــه متوجــه
ده ،خــو پــه  ١٩٨٨زېږديــز کال کــې د پوليســو د يــوه کمېشــنر او د دولتــي بنســټونو پــر وړانــدې د
عامــه شــکايتونو د څېړونکــي تــر منــځ پــه يــوه قضيــه کــې اســتيناف محکمــې حکــم وکــړ چــې پــه
هغــه کــې د قانــون د حاکميــت ســاتنه هــم شــامله ده .پــه پايلــه کــې د قانــون د پلــي کولــو اړونــده
اســتثنا د جزايــي عدالــت لــه نظــام څخــه لــوړه ده او کــوالى شــي چــې پــه اداري څېړنــو او نــورو
شــبه قضايــي اجرااتــو کــې وي.
د هندوســتان د اطالعاتــو کمېســيون د "زېرمــهکولــو مرکــزي شــرکت" پــر وړانــدې د شــري چاندهــوک
( )Corporation Wharehousing Central .vs Chandhok.L.D Shriپــه قضيــه کــې د قانــون
پلــيکولــو د اســتثنا ســاحې د ارزونــې پــر مهــال حکــم وکــړ چــې يــاده اســتثناکېــداى شــي چــې پــهکــې
اداري يــا جنايــي څېړنــې ،تفتيــش يــا لټــون شــامل شــي ،تــر څــو چــې اداري څېړنــې روانــې وي،کېــدای
شــي د دې ډول څېړنــو پــه اړه د غوښــتل شــوو اطالعاتــو لــه ورکــړې انــکار وشــي.
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پــر دغــه اســاس د قانــون د تنفيــذ او پلــي کولــو اســتثنا بايــد داســې تعبيــر شــي چــې ګنــې پــه ټوليــز
ډول د قانــون لــه حاکميــت او د عدالــت لــه ټينګښــته ســاتنه کــوي .کــه چېــرې د اطالعاتــو لــه
وړانــدې کولــو ډډه کېــږي ،نــو دليــل يــې بايــد د قانــون پلــي کولــو سيســتم لــه چــارو د ډاډ ترالســه
کــول يــا د چــارو سمبالښــت وي ،لکــه د غذايــي تاسيســاتو د نوملــړ نــه پــه ډاګــه کــول چــې د
روغتیــا ســاتنې لــه نورمونــو څخــه د ســرغړونې لــه اړخــه تــر څارنــې النــدې دي ،پــه داســې حــال
کــې چــې د دغــو اطالعاتــو پــه ډاګــه کــول د دولــت د تفتيــش لــړۍ د کمزورتيــا المــل ګرځــي.
د امريــکا پــه متحــده ايالتونــو کــې د قانــون د پلــي کولــو دليلونــو لــه املــه د اطالعاتــو نــه وړانــدې
کــول ،هغــه مهــال جــواز لــري چــې د بحــث وړ اطالعــات د قانــون د پلــي کولــو او تنفيــذ پــه
موخــه راټــول شــوي وي .کــه څــه هــم د داســې يــوه مقصــد پــه پــام کــې نيــول چــې د هغــه لپــاره
اطالعــات راټــول شــوي وو ،اغېزمــن ثابتېــداى شــي .دا پــه دې معنــا نــه ده چــې ټــول راټــول
شــوي اطالعــات د قانــون پلــي کولــو پــه موخــه بايــد لــه افشــا څخــه مســتثنى وي؛ لکــه اطالعاتــو
تــه د السرســي لپــاره ټولــې قانونــي اســتثناوې ،کلــه چــې د قانــون تنفيــذ د دليلونــو لــه مخــې د
اطالعاتــو لــه ورکولــو ډډه کېــږي ،بايــد د حــس کېدونکــي زيــان ثبــوت وړانــدې شــي.
د بېلګــې پــه توګــه دغــه حقيقــت چــې اطالعــات د روانــو څېړنــو اړونــد دي او يــا د جــاري څېړنــو
پــه جريــان کــې راټــول شــوي پــه يواځــې توګــه د هغــو لــه افشــا کولــو څخــه د مخنيــوي لپــاره کافــي
نــه وي لکــه څرنګــه چــې د هندوســتان د اطالعاتــو کمېســيون د بهګــت ســنګ پــه قضيــه کــې د
اطالعاتــو د ســتر کمېشــنر پــر وړانــدې څرګنــده کــړه:
د هندوســتان اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د اتمــې مــادې د حکــم پــر بنســټ ،د اطالعاتــو
لــه وړانــدې کولــو څخــه معافيــت هغــه مهــال منظورېــږي چــې د اطالعاتــو پــه ډاګــه کــول د
ســرغړوونکو د عدلــي تعقيــب يــا څېړنــې د لــړۍ خنــډ وګرځــي.
روښــانه ده چــې يواځــې د عدلــي تعقيــب يــا څېړنــې پــه جريانکــې د اطالعاتــو وړاندېکولو غوښــتنه
نــه شــي رد کېــداى ،بلکــې هغــه ســرچينه چــې اطالعــات پــه واککــې لــري ،پــه دې اړه قانــعکوونکي
دليلونــه وړانــدېکــړي چــې ولــې د دغــو اطالعاتــو پــه ډاګهکــول د څېړنــو لــړۍ اخاللوي.
دا ډول دليلونــه بايــد منطقــي وي ،هغــه پروســه چــې ګډوډېــږي ،بايــد يــوه معقولــه پروســه وي او
پــر ځینــو اساســي مدارکــو بانــدې والړه وي .کــه چېــرې داســې کومــه کتنــه يــا مالحظــه پــه څنــګ
کــې نــه وي ،نــو د اتمــې فقــرې الــف بنــد او نــور ورتــه حکمونــه د يــوه اړخ تــه تللــو لپــاره پــه يــوې
وســيلې ســره د اطالعاتــو وړانــدې کولــو پــر غوښــتنې بانــدې کېــدای شــي بــدل شــي.
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دغــه موضــوع د هغــو قضيــو پــه اړه چــې د عدلــي تعقيــب لــړۍ یــې بشــپړه شــوې ده يــا يــې
عدلــي تعقيــب د يــوې نــا معلومــې مــودې لپــاره ځنــډول شــوى وي ،جوړښــت نــه لــري .د
هندوســتان د اطالعاتــو کمېســيون د دې پوښــتنې پــه ځــواب کــې چــې دغــه اســتثنا لــه کــوم پــړاو
وروســته د پلــې کولــو وړ نــه ده؟ ويلــي چــې کلــه اتهامنامــه قاضــي تــه وړانــدې شــي.
د دې پوښــتنې پــه ځــواب کــې چــې د "زيــان" اصطــاح کــوم مــوارد رانغــاړي ،ډېــرى هېوادونــه
د هغــو زيانونــو چــې څرګنــد تعريــف شــوي وي ،يــو جامــع نوملــړ کاروي .د بېلګــې پــه ډول د
امريــکا پــه متحــده ايالتونــو کــې د قانــون د تنفيــذ پــه اجرااتــو کــې مداخلــه ،د عادالنــه محکمــې
لــه حــق څخــه د يــوه شــخص محرومــول ،د يــوې محرمــې ســرچينې د هويــت پــه ډاګــه کــول،
د قانــون پلــي کولــو تخنيکونــو پــه ډاګــه کــول ،هغــه څېړنــې چــې پــه يــوه ډول لــه قانــون څخــه د
تېښــتې المــل کېــږي او د يــو چــا د فزيکــي خونديتــوب او يــا ژونــد لــه خطــر ســره مــخ کېــدل پــه
کــې شــامل دي .د يادونــې وړ ده ،هغــه مــوارد نــه پــه کــې شــاملېږي چــې ټــول ور بانــدې لــه پخــوا
پوهېــږي او يــا پــه رســنيو کــې پــه يــوه ډول خپــاره شــوي وي.
دغــه اســتثنا پــه قانونــي توګــه د پوليســو د خبروونکــو د هويــت ســاتلو لپــاره کارول کېــږي .پــه
نیوزلنــډ کــې د عامــه شــکايتونو ســتر مفتــش لــه همــدې لــه املــه دغــه خونديتــوب د مدنــي او
جزايــي شــکايت کوونکــو پــه اړه عملــي کــړ .پــه هــر حــال اطالعاتــو تــه د السرســي دغــه اســتثنا
پــه هغــو حالتونــو کــې چــې اطالعــات لــه وړانــدې خپــاره شــوي وي او يــا پــه هغــو مــواردو کــې
چــې اړونــد کســان وربانــدې لــه وړانــدې پــوه شــي ،نــه شــي پلــې کېــداى.

خصوصي حريم:

د خصوصــي حريــم د اســتثنا د عملــي کولــو برخــې پــه اړه بېالبېــل محدوديتونــه موجــود دي چــې
پــه نړيوالــه کچــه پــه رســميت پېژنــدل شــوي دي .د دغــو محدوديتونــو لــه ډلــې څخــه يــو دا دى
چــې شــرکتونه پــر خپــل حقوقــي شــخصيت ســربېره د خصوصــي حريــم پــه نــوم څــه نــه لــري.
دويــم؛ مناســبه نــه ده دغــه اســتثنا پــه هغــو مــواردو کــې وکارول شــي چــې پــه خپلــه د غوښــتونکي
د خصوصــي حريــم اطالعــات مطــرح وي او يــا غوښــتنونکى د شــخصي اطالعاتــو اجــازه چــې
خصوصــي حريــم يــې ګواښــول کېــږي ،ترالســه کــړې وي.
پــه راتلونکــو او را روانــو رژيمونــو کــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې نــور حکمونــه هــم ور
ډېريــږي څــو دولتــي ادارې اړ باســي چــې د رد ځــواب لــه ورکولــو وړانــدې د هغــو اشــخاصو هوکــړه
چــې زيانمنېــږي ،ترالســهکــړي ،خــو پــه هغــو ځايونــو کــې چــې دغــه ډول ميکانيزمونــه نــه و ،عــام باور
دا وي ،پــهکومــو مــواردو کــې چــې يــو شــخص د خپــل ځــان پــه اړه د اطالعاتــو لــه افشــا ســره هوکــړه
وکــړي ،وروســته د هغــه نــه افشــا د خصوصــي حريــم پــه پلمــه اطالعــات د منلــو وړ نــه دي.
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د امريــکا د ميــک ډونــال ( ).S.U .v McDonnellپــه قضيــه کــې د محکمــې د حکــم لــه مخــې،
هغــه کــس تــه خصوصــي حريــم د موضــوع نســبت ورکــول چــې مــړ شــوى؛ نــا ســم بلــل شــوي
خــو دغــه کړنــه پــه هغــې طريقــه چــې اســتراليا پــه پــام کــې نيولــې ،توپيــر کــوي؛ ځکــه د اســتراليا
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د دوولســمې مــادې د لومــړۍ فقــرې الــف بنــد پــه څرګنــد ډول د
مــړو د خصوصــي حريــم لــه حقونــو مالتــړ کــوي .داســې بلــه کړنــه هــم د ســوېلي افريقــا اطالعاتــو
تــه د السرســي پــه قانــون کــې تــر ســترګو کېــږي؛ د دغــه قانــون د حکمونــو پــر بنســټ کــه چېــرې يــو
څــوک  ٢٠کالــه وړانــدې مــړ شــوى وي ،خصوصــي اطالعــات يــې پــټ ســاتل کېــږي.
د دغــه حکــم پــه پلــي کولــو کــې يــو بــل مهــم محدوديــت د حکومتــي چارواکــو پــه اړه دى .ډېــرى
کســان پــر دې متفــق دي ،حکومتــي چارواکــي لــه دې لــه املــه چــې د حکومتــي مقــام لرونکــي
دي ،لــه خپــل خصوصــي حريــم ســره پــه اړيکــه کــې کمــه هيلــه لــري او دغــه هيلــه د لــوړ پــوړو
حکومتــي چارواکــو پــه برخــه کــې اوس هــم پــه ټيټــه کچــه کــې ده.
د منتخبــو چارواکــو پــه اړه د هغــوى د خصوصــي حريــم هيلــه او توقــع نــوره هــم کمېــږي .پــه
 ٢٠٠٤زېږدیــز کال کــې د ون هانويــر ( )Germany .v Hannover Vonپــه قضيــه کــې
د بشــري حقونــو اروپايــي محکمــې حکــم وکــړ چــې خلــک حــق لــري څــو د خپلــو منتخبــو
چارواکــو د خصوصــي ژونــد پــه اړه اطالعــات ترالســه کــړي.
دغــه موضــوع پــه نیوزلنــډ کــې د عامــه شــکايتونو ســتر څېړونکــي او مفتــش د يــوه وزيــر د رســمي
يادښــت کتابچــې تــه د السرســي غوښــتنې پــه ځــواب کــې پــه ډېــره ژوره توګــه وڅېــړل شــوه .کــه
څــه هــم د يادښــت يــاده کتابچــه يــو رســمي ســند و ،خــو وزيــر يــې پــر خپرولــو نيوکــه کــړې او پــه
دې اړه يــې دليــل وړانــدې کــړی ،پــه ډېــری ليدنــو کــې چــې پــه هغــو کــې تنظيــم شــوې وې ،پــه
کــې د هغــه چــا حــال و چــې لــه دې نــه و خبــر چــې شــخصي اطالعــات (نــوم ،پتــه ،د ټيلېفــون
شــمېرې) يــې يادښــت کېــږي.
پــه پايلــه کــې د عامــه شــکايتونو څېړونکــي حکــم وکــړ ،د هغــو کســانو د اطالعاتــو افشــا او پــه
ډاګــه کــول چــې لــه وزيــر ســره يــې رســمي ليدنــې کــړې ،د محرميــت لــه نظــره پــروا نــه لــري ،نــو
لــه دې املــه د يادښــت کتابچــې د خپرولــو حکــم يــې پرتــه لــه هغــو ناســتو چــې ټولنيــز اړخ يــې
درلــود ،صــادر کــړ.
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سوداګريز ګټې:

پــه دې اړه چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قوانيــن بايــد کــوم ســوداګريز اطالعــات خونــديکــړي ،ډېر
ابهامــات شــته .دا روښــانه ده ،يواځــې هغــه اطالعــات چــې پــه ډاګــه کــول يــې د ســیالۍ شــخصي
دریــځ يــا شــرکت زيانمــن کــړي ،بايــد افشــا او پــه ډاګــه نــه شــي.
د اردن د شــاهي حکومــت د  ۲۰۰۷زېږديــز کال قانــون د ۱۳مــې مــادې  ۶بنــد ،د ســوداګرۍ،
صنعــت ،مالــي ،اقتصــادي ،علمــي او يــا د ټكنالوجــۍ پــه اړه اطالعاتــو تــه پــه داســې حــال کــې
السرســی منــع کــړی چــې كــه چېــرې د دغــو اطالعاتــو ښــكاره كــول د معنــوي ملكيــت لــه حقونــو
څخــه تېــری وګڼــل شــي او يــا د ســيالۍ پــر قانونــي حقونــو بانــدې تېــری كېــږي او يــا يــو کــس
تــه نــا مشــروع ګټــه او يــا زيــان رســېږي.
د ســوداګرۍ رازونــه او د کار پــر څرنګوالــي پوهېــدل هــم پــه معنــوي ملکيــت کــې راځــي.
ســوداګريز اســرار د همــدې ډول اطالعاتــو مهــم مثــال دى ،خــو کاپــي رايــټ پــه کــې نــه
شــاملېږي .پــه حقيقــت کــې د کاپــي رايــټ موضــوع هغــه مهــال ښــه مطــرح کېــږي چــې کلــه يــو
ســند خپــور کــړئ ،نــو پــر دغــه بنســټ دغــه ســند نــور پــه اســرارو کــې نــه حســابېږي او يواځــې لــه
اړونــد ســند څخــه د نــورو د ګټــې اخيســتلو څرنګوالــى تنظيمــوي ،نــه دا چــې هغــه پــټ وســاتي.
دولتــي قراردادونــه هــم بايــد محــرم نــه وي؛ ځکــه د دغــه حقيقــت په ډاګــهکول چــې قراردادي شــرکت
د مشــخصو پيســو پــه مقابــل کــې قــرارداد کــړی او د هغــه پــر بنســټ قــرارداد د يــوې دولتــي ادارې
لپــاره د مشــخصکار ترســرهکولــو لپــاره شــوی ،يــاد شــرکت تــه بــهکــوم زيــان ونــه رســېږي .د دې تــر
څنــګ د دې ډول قراردادونــو د اطالعاتــو يــوه برخــه لکــهکاريکړنــاره چــې شــرکت د خپلو قــراردادي
مکلفيتونــو ترســرهکولــو لپــاره لــه خپــلکار ســره وتــړي ،د اســرارو برخــهکېداى شــي؛ يعنېکه ســياالن
وکــوالى شــي لــه هغــېکاريکړنــارې څخــه پــهګټــې اخیســتو لــه يــاد شــرکت ســره ســيالي وکــړي.
دغــه موضــوع د نیوزلنــډ د شــکايتونو د ســتر څېړونکــي لــه لــوري د ځمکــې د ارزښــت موندنــې
د ســندونو د افشــا پــه اړه د يــوې غوښــتنې پــه ځــواب کــې چــې د ځمکــې تبادلــې د يــوې معاملــې
ترســره کولــو پــه برخــه کــې د نیوزلنــډ د دفاعــي ځــواک پــه امــر ترســره شــوې وه؛ تــر غــور او څېړنــې
النــدې ونيــوه .ســتر څېړونکــي د دفاعــي ځــواک ادعــا چــې ګنــي د دغــو اطالعاتــو افشــا بــه د هغــو
مالــي ګټــو تــه زيــان ورســوي ،ومنلــه خــو بيــا يــې هــم امــر وکــړ ،دا چــې د ځمکــې تبادلــه يــوه
ســوداګريزه موضــوع نــه ده ،نــو پــه دې اړونــد شــته اطالعــات بايــد پــه ډاګــه شــي.
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محکمــې يادونــه کــړې ده ،ســوداګريز فعاليتونــه هغــه فعاليتونــه دي چې لــه مخې يــې د ملکيتونو،
مالونــو او خدمتونــو پېــر او پلــور د ګټــې ترالســه کولــو لپــاره ترســره کېــږي .پــه دې ســره يوازېنــى
اړونــد فعاليــت چــې پــه دې قضيــه کــې ترســره شــوى ،د پوځــي زده کــړو د اســانتياوو لپــاره د
ځمکــې تبادلــه ده چــې نــږدې يــو شــان ارزښــت يــې درلــود .دغــې معاملــې تــه چــې د نیوزلنــډ
د دفاعــي ځــواک لــه لــوري ترســره شــوې؛ د يــوه ســوداګريز فعاليــت پــه ســترګه نــه شــي کتــل
کېــدای .د دې معاملــې ترســره کولــو پــه ډول کــې داســې کــوم څــه نــه ليــدل کېــږي چــې هغــه لــه
يــوې ســوداګريزې معاملــې ســره ورتــه والــى ولــري او يــا د ســوداګريزو اســرارو او رازونــو برخــه
وبلــل شــي ...پــه دې برخــه کــې ترســره شــوې معاملــه يواځــې د عامــه ګټــو قانــون پــه چــوکاټ او
د دفاعــي موخــو پــه برخــه کــې د ځمکــې تبادلــه ده.
د حکومتــي قراردادونــو اړونــد مســايلو کــې پــه ځانګــړي ډول د خصوصــي شــرکتونو د داوطلبــۍ
السرســي څرنګوالــي تــه بايــد پــوره پــام وشــي .کــه څــه هــم د دغــو داوطلبيــو پــه ډاګــه کــول او
افشــا تــر ډېــره د خصوصــي شــرکت ســوداګريز فعاليتونــه چــې داوطلبــي د هغــې اړوندېــږي،
اغېزمــن کــړي ،خــو هغــه مهمــه اړتيــا چــې د حکومتــي قراردادونــو وړانــدې کولــو پــه لــړۍ کــې د
روڼتيــا را منځتــه کــول دي ،دغــه معادلــه د اطالعاتــو د افشــا پــه ګټــه راګرځــوي.
د هندوســتان د اطالعاتو کمېســيون د الندې حکم په صادرولو ســره يو اصل د حکومت او درېيمګړو
ســرچينو تــر منــځ د تــړل شــوو قراردادونــو د خپرولــو پــه اړه رامنځتــهکــړ“ :لــه يــوې دولتــي ادارې ســره
د يــوه قــرارداد هېــڅ لــورى نــه شــيکــوالى چــې بــلکــس تــه د قــرارداد د کاپــي وړانــدېکولــو پــه برخــه
کــې اعتــراض وکــړي ،د ســوداګريزو رازونــو اړونــد دليلونــو پــه اســتثنا هغــه هــم هغــه اســرار او رازونــه
چــې پــه مشــخصه توګــه د اتمــې مــادې د لومــړۍ فقــرې پــه "د" بنــد کــې څرګند شــوي دي”.
د ناويــن کومــار ســنها پــر وړانــدې د جارکنــد ايالــت پــه قضيــه کــې (in State of Jharkhand
 ).& Anr. v. Navin Kumar Sinha & Anrد جارکنــد ايالتــي محکمــې د اطالعاتــو د
افشــا پــه ګټــه الندېنــى پيــاوړى دريــځ غــوره کــړ“ :خلــک پــر داســې دليلونــو د پوهېــدو حــق
لــري چــې پــر بنســټ يــې يــوه پرېکــړه ترســره کېــږي .کــه چېــرې دولتــي اداره د داوطلبــۍ اعــان
وکــړي او د داوطلبــۍ يــو شــخص د هغــو ســندونو پــر بنســټ چــې د داوطلبــۍ پــه لــړۍ کــې يــې
وړانــدې کــړي ،ګټونکــى وبلــل شــي ،نــو هغــه مهــال د يــادې داوطلبــۍ ســندونه د ســوداګريزو
رازونــو لــه املــه محــرم نــه شــي ســاتل کېــداى ،هغــه هــم لــه هغــه وروســته چــې د داوطلبــۍ پــه
اړه پرېکــړه شــوې او د کار فرمايــش صــادر شــوى وي .کــه چېــرې حکومتــي چارواکــي د هغــو لــه
افشــا ډډه وکــړي ،نــو د دغــه قانــون اصلــي موخــه بــه تــر پښــو النــدې شــي‟.
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د امريــکا د متحــده ايالتونــو محکمــې لــه پخــوا راهيســې د شــتمنيو ،ګټــو ،زيانونــو ،پــه بــازار
کــې د يــوه شــرکت د ونــډو او د شــرکتونو اړونــد نــورو اطالعاتــو پــه ګــډون د اطالعاتــو بېالبېلــې
کټګــورۍ چــې لــه هغــې څخــه پــه ګټــې کېــداى شــي نــور شــرکتونه وکــوالى شــي د هغــو تــر منــځ
د ســياليو د زيانونــو پــه اړه اطالعــات ولــري ،ســاتنه کــوي.
پــه هــر حــال د امريــکا متحــدو ايالتونــو منلــې چــې تــر خجالــت لرونکــي عنــوان النــدې د مــواردو
لــه افشــا څخــه رامنځتــه شــوى زيــان د بحــث وړ نــه دى .دغــه پــه هغــو اطالعاتــو کــې هــم
شــاملېږي چــې کېــداى شــي د کارکوونکــو او يــا پېرونکــو د غوســې المــل وګرځــي.
پــه دې اړه جالبــه موضــوع دا ده چــې پــه ســوداګريزو رازونــو کــې څــه شــاملېږي ،د ١٩٨٣
زېږديــز کال پــه يــوه قضيــه کــې چــې د عامــې روغتيــا څېړنــې ډلــې لــه لــوري د خــوړو او درملــو
ادارې پــر وړانــدې ترســره شــوه ،د امريــکا د کولمبيــا د ناحيــې محکمــې لــه لــوري ســوداګريز
رازونــه پــه النــدې ډول محــدود شــول“ :ســوداګريز رازونــه لــه يــوه راز ،پــان ،فرمــول ،لــړۍ يــا
د يــوه ســوداګريز ارزښــت لــه وســيلې څخــه عبــارت دي چــې د ســوداګريزو توکــو د جوړښــت،
چمتــو کولــو ،ترکيبولــو او پروســس کولــو لپــاره کارول کېــږي‟.
د نړيــوال مالکيــت د فکــري ســازمان پــه انــد ،ســوداګريز رازونــه هغــه محــرم اطالعــات دي چــې د
ســوداګريز ارزښــت لــه مخــې پــټ ســاتلکېــږي او پــه همــدې موخــه ځانګــړي امنيتــي تدبيرونــه ورته
پــه پــام کــې نيــول شــوي وي؛ دا پــه دې معنــا کــه د معاملــې وړ اطالعــات پــه ســمه توګــه نــه ســاتل
کېــږي او د عامــو خلکــو د السرســي وړ ګرځــي ،نــو بيــا افشــا کــول يــې جــرم نــه شــمېرل کېــږي.
اوس مجــازي فضــا ســوداګرو تــه د دې فرصــت برابــر کــړی چــې پرتــه لــه لګښــت او تــګ څخــه
د انټرنېــټ لــه الرې پــه انالیــن بڼــه د راکــړې ورکــړې معاملــې ترســره کــړي ،خــو د دغــه پرمختــګ
او اســانتیا تــر څنــګ منفــي اړخ يــې هــم بايــد لــه پامــه ونــه غورځــول شــي؛ ځکــه پــه انټرنېــټ کــې
د دغــو معاملــو د فايلونــو ســاتل او لېــږل د ســوداګریزو رازونــو د افشــا او ســيالو ســوداګرو تــه د
هغــو الســته لوېــدو ګــواښ زياتــوي.
ســوداګريز رازونــو افشــا او الســته راوړل د ايــران د اناليــن ســوداګرۍ قانــون پــه ۶۴مــه مــاده کــې
جــرم ګڼــل شــوي او پــه کــې راغلــي“ :د اناليــن ســوداګریزو معاملــو د عادالنــه او مشــروع رقابتونو
د مالتــړ پــه موخــه ،پــه برېښــنايي چاپېریــال کــې د ادارو او شــرکتونو اقتصــادي او ســوداګريز
رازونــه د ځــان لپــاره ترالســه کــول او يــا درېيمګــړي تــه يــې افشــا ،جــرم ګڼــل کېــږي او مرتکبیــن
يــې د دغــه قانــون لــه مخــې مجــازات کېــږي‟.
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کورنۍ کتنې:

کورنــۍکتنــې بلــه اســتثنا ده چــې ډېــره نــاوړه تعبير تــرېکېږي .پــه دې اړه نظــر دا دى چــې حکومتونه
بايــد وکــوالى شــي خپــل داخلــي بحثونــه پــټ وســاتي او بلــه موضــوع دا ده چــې پــه ځينــو مــواردو
کــې موضوعــات ډېــر حســاس وي نــو لــه دې املــه چارواکــي نــه غــواړي پــه اړه يــې خپل نظــر څرګند
کــړي او يــا مشــوره او ســا ورکــړي .کــه چېــرې پــر دې پــوه شــي چــې نظــر يــا مشــوره بــه يــې خپــره
شــي ،نــو داســې حالــت رامنځتــهکېــږي چــې د نظــر لــه څرګندولــو څخــه ډډه وکــړي.
حکومــت هــم د "فکــر کولــو فرصــت" غــواړي ،هېڅــوک هــم نــه غــواړي د هغــه ســند مســوده
چــې تــر کار النــدې وي؛ لــه بشــپړېدو وړانــدې خپــره کــړي؛ ځکــه غــواړي کلــه چــې ســند بشــپړ
شــو او کيفيــت يــې هــم ښــه شــو ،نشــر یــې کــړي.
دا خبــر منــل شــوې چــې د پرېکــړې نيولــو لــړۍ لــه بشــپړتيا څخــه د ســاتنې لپــاره د کورنيــو خبــرو
اتــرو اړونــد د ځينــو اطالعاتــو نــه نشــرول يــو قانونــي کار دى .دغــه يــوه پراخــه کټګــورۍ ده چــې پــه
پايلــه کــې يــې د عمــل پــه ډګــر کــې لــه نــوو محدوديتونــو ســره مــخ کېــږي.
مهمــه ده چــې د پلــې کولــو لپــاره د يــوې اســتثنا غــوراوي پــر مهــال د هغــې موخــه پــه پــام کــې ونيول
شــي .د "کورنيــو اطالعاتــو" د اســتثنا موخــه د غــور او څېړنــې لــړۍ تــه لــه زيــان رســېدو مخنيــوى
دى ،لکــه څرنګــه چــې د متحــدو ايالتونــو ســترې محکمــې د اېــن اېــل ار بــي او ســيرس روبــک
کمپنــي ( )Sears, Roebuck & Co NLRB v .پــه قضيــه کــې النــدې نظــر وړانــدې کــړ:
“هغــه ټکــى چــې د ســنا پــه راپــورکــې ورتــه پــهکلکــهګوتــه نيــول شــوې ،دا دی چــېکــه چېــرې پرېکړې
خپــرې شــي ،د خبــرو لپــاره خنــډ جــوړوي او د پاليســۍ او حقوقــي مســايلو اړونــد د کتبــي رســوايۍ
المــل بــه شــي ،پــه پايلــهکــې بــه يــې "مدونــې پاليســۍ" او "پرېکــړې" تــر ډېــرهکمــزورې وي‟.
د هغــه پــه دوام کــې ويــل کېــږي ،يوازېنــي ســندونه چــې بايــد مســتثنا شــي ،هغــه ســندونه دي چــې د
هغــو افشــاکول بــه د يــادو خبــرو اتــرو پــر روڼتيــا او ډاډ منفــي اغېــزې ولــري .د ایرلنــډ اطالعاتــو تــه
د السرســي الرښــود څرګنــدوي چــې دغــه اســتثنا د حقيقتونــو او نــورو اطالعاتــو پــه برخــه کــې چې
وړانــدې کــول يــې د محرميــت پــه يــوې فضــا پــورې تړلــی نــه دی ،صــدق نــه کــوي.
لــه يــادې فقــرې څخــه موخــه ،د حقيقتونــو ،تخنيکــي راپورونــو او يــا د دولتــي ادارو د اغېــز يــا
اجرااتــو اړونــد راپورونــو مســتثنا کــول نــه دي .کورنــي قواعــد ،الرښــودونه او د پرېکــړو نيولــو
دليلونــه هــم مســتثنا دي .د متحــدو ايالتونــو ســترې محکمــې هــم د اي پــي اې او مينــک (EPA
 )v. Minkپــه قضيــه کــې لــه دغــه دريــځ څخــه مالتــړ کــړى دى.
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نــږدې ټولــو محکمــو چــې تــر اوســه يــې د  ٥شــمېرې اســتثنا (کورنــۍ کتنــې) پلــې کــړې ،منلــې
چــې د هغــو توکــو پــه اړه چــې لــه يــو اړخــه د خبــرو او د نظــر د تبادلــې يــا پاليســۍ جوړونــې او
لــه بــل لــوري بشــپړ حقيقــي او څېړنيــز موضوعــات څرګنــدوي ،بايــد بــل شــان چلنــد وشــي.
د اېــن اېــل ار بــي او ســيرس روبــک کمپنــۍ ( )Sears, Roebuck & Co NLRB v .پــه
قضيــه کــې د امريــکا د متحــده ايالتونــو ســترې محکمــې داســې دريــځ ونيــو چــې دغــه اســتثنا
پــه عمومــي ډول "د پاليســۍ متــن او هغــه تفســيرونه چــې ادارې تصويــب کــړي" او "د هغــو کار
کوونکــو الرښــوونو تــه چــې يــو عــادي کــس اغېزمنــوي" پــه برخــو کــې نــه پلــې کېــږي.
پــه دې اړه اصلــي مفکــوره دا ده چــې ټــول کاري اصــول او کاري الرښــودونه او ټــول تفســيرونه يــې
راڼــه (شــفاف) وي ،تــر دې چــېکلــه پــه راتلونکــو تصميــم نيونــو کــې د الرښــوونې پــه اړه يــاد اصول
کارول کېــږي ،خلــک حــق لــري پــر دې پــوه شــي چــې دولتــي ادارې څــه ډول مشــخصې پاليســۍ او
قواعــد عملــي کــوي ،څــو د خپلــو معاملــو پــه اړه لــه يــادو ادارو ســره پروګرامونــه پيــل کــړي.
پــر يــادې اســتثنا بــل محدوديــت هغــه پرېکــړې دي چــې پخــوا شــوې دي ،لکــه څرنګــه چــې د
هندوســتان د اطالعاتــو کمېســيون څرګنــده کــړې ،د تصميــم نيونــې د يــوې لــړۍ لــه روڼتيــا د
ســاتنې اړتيــا شــتون نــه لــري ،کــه چېــرې د پــام وړ پرېکــړه پخــوا نهايــي شــوې وي.
د هندوســتان اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د اتمې مــادې د لومړۍ فقــرې د (( ))Iبند له مخې ،دکابينې
د تصميمونــو ،دليلونــه او هغــه مــواد چــې پــر بنســټ يــې پرېکړې ترســره شــوې دي ،لــه هغه وروســته چې
پرېکــړه وشــوه او موضــوع بشــپړه شــي؛ پــه ډاګــهکېــږي ،خــو په اتمه مــادهکې لــه راغلو معافيتونــو پرته.
د نــورو اســتثناوو پــه څېــر د کورنيــو ســندونو اســتثنا پــه هغــه مــورد کــې چــې د پــام وړ اطالعــات له
مخکــې عامــه الســونو تــه رســېدلي وي ،نــه پلــې کېــږي او صــدق نــه کــوي .خــو بيــا هــم يــاده اســتثنا
کــوالى شــي يواځــې د مکالماتــو او مکاتباتــو پــه برخــه کــې پلــې شــي چــې د يــوې ادارې پــه داخــل
يــا د دولتــي ادارو تــر منــځ ترســره کېــږي .پــه پايلــه کــې درېيــم لــوري او يــا نــورو غيــر دولتــي ادارو
تــه د اطالعاتــو پــه ډاګــه کــول پــه عمومــي توګــه د يــادې اســتثنا اعتبــار لــه منځــه وړي.
يــاد محدوديتونــه مهــم دي؛ ځکــه د دې اســتثنا اړونــد افشــا او پــه ډاګهکول له سياســي مالحظو ســره
تړلــي وي .دوى داســې يــو مشــروع مقــام چــې ايــا د دغــه اړونــد مالحظاتــو پــه منــځ کــې بــه پــه ډاګــه
شــي او کــه نــه ،نــه لــري ،خــو لــه بــده مرغــه د چارواکــو د ذهنيــت ورکونــې پــه بڼــهکــې رول لــري.
لکــه څرنګــه چــې د کانــاډا د اطالعاتــو کمېشــنر د تفتيــش راپورونــو د افشــا پــه اړه پــه يــوه بحــث
کــې خپــل نظــر داســې څرګنــد کــړى دى :ډېــرې دولتــي ادارې تــر هغــه وخــت پــورې چــې د ادارې
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مشــر ،د هغــې د عامــه اړيکــو واحــد او پــه ځينــو مــواردو کــې د هغــو مرکــزي دفترونــه پــه جريــان
کــې شــوي نــه وي او هــم تــر هغــه وخــت پــورې چــې د اړيکــو يــو "پــان" يــا "کرښــه" نــه وي
رامنځتــه شــوي ،د تفتيــش راپورونــو خپرولــو تــه لېوالتيــا نــه لــري .پــه دې اړه هــر ډول اندېښــنې
رامنځتــه کېــداى شــي ،خــو د يــوې مســودې لــه ټولــو برخــو څخــه د يــوه راپــور نــه نشــرول لــږ
تــر لــږه توجيــه کېــداى شــي .پــه طبيعــي توګــه د تفتيــش راپورونــه هغــه تشــريحي او رښــتيني
اطالعــات رانغــاړي ،څــو پــه ٢١مــه فقــره کــې د ذکــر شــوو اســتثناوو شــاملېدو المــل نــه شــي.

د استثناوو پلي کول

اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې د اســتثناوو پلــي کــول يــوه حساســه مســئله ده او عامــه
بنســټونه دې تــه اړتيــا لــري چــې پــه دې اړه پــر يــوه سيســتم موافقــه وکــړي .دغــه سيســتم بايــد پــه
ګوتــه کــړي چــې د اســتثناوو پلــي کولــو پــه تــړاو تصميــم ونيســي او سيســتم بايــد پــه داســې ډول
طرحــه شــوى وي څــو ډاډ حاصــل کــړي چــې دغــه کار پــه ټــاکل شــوي وخــت کــې ترســره کېــږي.
دغــه کار يــو څــه ســتونزمن دى؛ ځکــه چــې د اطــاع رســونې مســووله مرجــع پــه ښــه ډول کــوالى
شــي ،دا پــه ګوتــه کــړي چــې ايــا اســتثناوې د پلــي کېــدو وړ دي کــه نــه؟ خــو ممکــن دا شــخص
پــه دې اړه متضــاد نظرونــه ولــري چــې ايــا اطالعــات خپــاره شــي کــه نــه؟
د ســند مؤلــف ممکــن د ســند پــه اړه اکثــر ًا د مالکيــت احســاس وکــړي او ښــايي ونــه غــواړي
دغــه ســند د عامــه السرســي وړ وګرځــي .کــه چېــرې ســند پــه عامــه بنســټ کــې کمــزورى ،بــې
کيفيتــه او يــا لــه دې هــم ټیــټ وښــودل شــي ،نــو د دې مســايلو نســبت ډېــر ځلــه نــورو خلکــو تــه
د نســبت ورکولــو پــر ځــاى پــه مؤلــف پــورې تــړل کېــږي.
پــه مطلــوب حالــت کــې بــه د اطــاع رســونې مرجــع مســوول او د اطالعاتــو مســوول يــو ځــای
کار وکــړي ،څــو دا مشــخصه کــړي چــې ايــا اســتثنا د پلــي کېــدو وړ ده او کــه نــه؟
کلــه چــې دوه اړخونــه پــه خپلــو کــې مســئله حــل نــه کــړي ،پــه دغــه حالــت کــې د موضــوع د حــل
لپــاره بلــې الرې تــه اړتيــا ده .د بېلګــې پــه ډول ،د اطــاع رســونې مرجــع مســوول تــه د نهايــي
حکــم ورکــول او يــا هــم د ادارې لوړپــوړي چارواکــي تــه د موضــوع راجــع کــول.
ښــايي نــورې قضيــې هــم وي چــې د خپرېــدو پــه اړه يــې د حســاس والــي او يــا د تصميــم نيولــو د
ســتونزې پــه ســبب لوړپــوړي شــخص تــه راجــع شــي .د يادونــې ده ،لوړپــوړي شــخص تــه د حــل
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لپــاره د راجــع شــوي تصميــم هــوارى ســتونزمن کېــږي او ډېــر وخــت نيســي .د سياســي پايلــو پــه
تــړاو لوړپــوړي چارواکــي د ټيــټ پــوړو اشــخاصو پــه پرتلــه ډېــر اندېښــمن دي.
پــه نړيوالــو حقوقــو کــې څرګنــده شــوې چــې يــو شــخص بايــد هغــه مهــال د دولتــي چارواکــو

واک لــه ســاحې بهــر د يــوې مســئلې د حــل غوښــتنه وکــړي چــې اطالعاتــو تــه د السرســي
غوښــتنه يــې رد او يــا قانــون ماتونــه رامنځتــه شــي.
قانــون بايــد د اســتيناف غوښــتنې او هــر نقــض چــې د غوښــتنو اړونــد د قانــون پــه مقرراتــو کــې
رامنځتــه کېــږي ،پراخــه زمينــه مســاعده کــړي او د اطالعاتــو برابرولــو د مســتردېدو مــوارد پــه کــې
پــه روښــانه ډول شــامل شــي .دغــه راز ځينــي نــور موضوعــات ،لکــه د ناســمو او نيمګــړو اطالعاتــو
برابــرول او لــه اجرايــي کړنــارو ســرغړونې هــم پــه کــې شــامل شــي .د قانــون ١٩مــه مــاده ،د قانــون
د پلــي کولــو لپــاره د رد او ناکامــۍ پــه ټولــو قضيــو کــې د اســتيناف غوښــتنې الرې چــارې برابــروي.
پــه عمــلکــې اســتيناف پــر دوو برخــو وېشــل شــوی دی ،لومــړی هغــه برخــه چــې دکړنــارو اجرايــي
مســايل پــهکــې شــامل دي او دويــم هغــه برخــه چــې د اســثتناوو پلــيکېــدو سيســتم پهکې شــاملېږي.
غــوره ميتــود دا دى چــې پــه درېيــو کچــو کــې اســتيناف غوښــتنه برابــره شــي :کورنــی (داخلــي)،
خپلــواک بنســټ او يــا هــم محکمــې تــه مراجعــه.

کورنى استيناف:

پــه ډېــری هېوادونــو کــې قانــون د کورنــي اســتيناف غوښــتنې الر برابــروي او دغــه کار لــه دولتــي
ارګانونــو ســره پــه کــور دننــه د مســايلو پــه ســم حــل کــې مرســته کــوي.
دغــهکار د دې لپــارهګټــور دى چــې د اطالعاتــو د افشــاکولــو پــه اړه ټيــټ پــوړي چارواکــي د لوړپوړو
چارواکــو پــه پرتلــه ډېــر غوســه (عصبانــي) وي او د اطالعاتــو پــه ورکولــو کې ناغېــړيکوي.

کورنــي اســتينافونه بايــد نــوي وي؛ يعنــې لــه اصلــي تصميــم څخــه پــه توپيــر کــې وي ،کــه چېــرې د
اطــاع رســونې د مرجــع مســوول پــه اصلــي تصميــم کــې شــامل وي او دويــم ځلــي ور وګرځــي ،پــه
دغــه صــورتکــې تصميــم نــوىګڼــلکېــږي .پــه همــدې ډولکــه چېــرې وزيــر پــه لومــړي تصميــمکــې
ښــکېل وي ،پــه دغــه صــورتکــېکورنــی اســتيناف نــوى شــمېرلکېــږي ،پــه لومــړي پــړاو کــې مهمــه
دا ده چــې غوښــتنې تــه د ځــواب پــه تــړاو تصميــم پــه ټولــهکــې بايــد د ادارې مشــرتابه تــه ونــه رســېږي.
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اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون متــن د کورنيــو شــکايتونو د څېړنــې لپــاره د روښــانه مقرراتــو
پــه تنظيــم کــى نــاکام دى؛ د بېلګــې پــه ډول ،غوښــتونکي د کورنيــو شــکايتونو د واردولــو لپــاره
څومــره وخــت لــري او يــا کورنــي بنســټونه دغــو شــکايتونو تــه پــه ځــواب کــې څومــره وخــت
لــري ،دا ډول اصــول د قانــون پــه اليحــو او طرزالعملونــو کــې شــاملېداى شــي.
د دغــه قانــون متــن همدارنګــه د دې چــارې پــه تنظيــم کــې چــې د کورنــي اســتيناف لپــاره څــه
برابــر شــي ،نــاکام دى .معمــو ًال دا ډول اســتيناف پــه اصلــي اســنادو کــې شــاملېداى شــي (غوښــتنه
او غوښــتنې تــه ځــواب) ،البتــه ســربېره پــر دې چــې اصلــي رد ولــې قانونــي نــه دى.

د څارنې بنسټ ته مراجعه:

تجربــو ښــودلې چــې د څارنــې پــه بنســټ (اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون) کــې
د اســتيناف د خپلواکــې کچــې غــوره کــول يــوه اړينــه چــاره ده ،څــو لــه الرې يــې د غوښــتونکو
لپــاره السرســى او تــر ټولــو کــم لګښــته او چټــک اســتيناف برابــر شــي ،خــو محکمــې بيــا ډېــرې
پېچلــې او ډېــر لګښــت لرونکــې دي چــې د غوښــتونکو ډېــر وخــت هــم نيســي .د دغــه بنســټ
رول پــه ځانګــړي ډول اطالعاتــو تــه د السرســي اســتثناوو پــه تفســير کــې ډېــر مهــم دى ،خــو د
سيســتم دا برخــه يــوه ډېــره پېچلــې او حساســه برخــه ده .د يادونــې وړ ده ،د کړنــارو د نشــتوالي
موضــوع بايــد حــل شــي ،څــو قانــون پــه ســم ډول پلــى شــي؛ د بېلګــې پــه ډول ،د اطالعاتــو
ځنــډول او يــا رد پــه داســې بڼــه چــې غوښــتنه يــې شــوې ده.
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محکمې ته مراجعه:

پــه ډېــرو نــورو هېوادونــو کــې يــو شــخص کــوالى شــي لــه محکمــو د اســتيناف غوښــتنه وکــړي،
پــه همــدې دليــل د اســتيناف مرحلــه مهمــه ده او شــخص پــه کــې باالخــره اړتيــا پيــدا کــوي چــې

د پېچلــو او ســختو پوښــتنو پــه اړه د تصميــم نيونــې لپــاره محکمــو تــه ،پــه ځانګــړي ډول د
اســتيناف غوښــتنې پــه اړه مراجعــه وکــړي .پــه محکمــو کــې د مســايلو پــه اړه لټــون او ازمايښــت
يــې لزومـ ًا پــر هغــو الرو چــارو حــل کېــږي چــې پــه ټولنــه کــې منــل شــوې وي.
د افغانســتان اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه متــن کــې دا نــه ده روښــانه شــوې خــو د دغــه
قانــون او اساســي قانــون د مقرراتــو لــه ضمنــي معنــاوو ترالســه کــوالى شــو چــې اســتيناف د
کمېســيون لــه پرېکــړې وروســته محاکمــو تــه اســتول کېــږي.
د دې ادعا په اړه د محکمې پرېکړه چې ګڼي اطالعات نه دي برابر شوي ،الندې بڼې خپلوي:
الف -د کمېسيون د پرېکړې رد او يا هم عامه بنسټونو ته حکم کول څو:
 -۱غوښتونکي ته د ُکلي او يا جزيي السرسي فرصت ورکړي او يا
 -۲د غوښتونکي ُکلي او يا جزيي السرسى رد کړي.
ب :د کمېسيون د تصميم تایید او يا هم عامه بنسټونو ته امر کول څو:
 -۱غوښتونکي ته د کلي او يا جزيي السرسي فرصت ورکړي او يا
 -۲د غوښتونکي کلي او يا جزيي السرسى رد کړي.
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مهم ټکي:

 -۱پــه نړيوالــو حقوقــو کــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق د اســتثناوو مشــروعيت معلومولــو
لپــاره يــوه ازموينــه شــته چــې النــدې درې برخــې لــري:

الف -ايا استثنا په نوملړ کې د شاملې يوې ګټې اړونده ده؟
ب -ايا د اطالعاتو افشا به دغې ګټې ته زيان ورسوي؟

ج -ايا مهمې عامه ګټې اوس هم د يادو اطالعاتو افشا ته اړتيا لري؟

 -۲پــه ايډيــال او فکــري شــرايطو کــې لــه حکمونــو څخــه د ســرغړونې پــر مهــال اطالعاتــو تــه د
السرســي قانــون تــه بايــد د نــورو قوانينــو پــه پرتلــه لومړيتــوب ورکــړل شــي او د اطالعاتــو اداري
ډلبنــدي او وېشــنه بايــد د يــوې اســتثنا پلــې کولــو پــه وړتيــا کــې بــې اغېــزې وي.

 -۳د زيــان دغــه ازموينــه درې اجــزاوې لــري :د هغــو زيانونــو د ډولونــو پېژنــدل چــې کــوالى
شــي د اطالعاتــو لــه افشــا ســرچينه واخلــي ،د دې ښــکاره کــول چــې د اطالعاتــو د افشــا او وارد
شــوي زيــان تــر منــځ د يــوې الرې اړيکــه شــتون لــري او پــه پايلــه کــې د دې ښــودل چــې د یــاد
زیــان د رامنځتــه کېــدو پــه اړه وېــره لــري.

 -۴پــه هغــو مــواردو کــې چــې مهمــې عامــه ګټــې د اطالعاتــو پــه افشــا کــې پټــې وي ،اســتثناوې
د پلــي کولــو وړ نــه وي (د عامــه ګټــو لومړيتــوب).

ښــه او غــوره الر دا ده چــې د محرمــو اطالعاتــو د لــه منځــه وړو قاعــده اطالعاتــو تــه د السرســي
قانــون پــه ســند کــې زياتــه شــي ،ســربېره پــر دې د اســتثناوو لپــاره يــوه عمومــي زمانــي محــدوده
وټــاکل شــي ،دغــه راز د اطالعاتــو پــه ډاګــه کولــو کــې د پرېکــړې ترســره کــول ،لــه درېيــم لــوري
د رضايــت ترالســه کولــو او يــا هــم د خپــل اعتــراض موندلــو لپــاره اړيکــه ټينګــه شــي.

 -۵هغــه مشــخصې او څرګنــدې اســتثناوې چــې د افغانســتان اطالعاتــو تــه د السرســي پــه قانــون
کــې تــرې يادونــه شــوې ده ،تــر ډېــره لــه نړيوالــو معيارونــو ســره همغــږي لــري ،خــو د دغــه
حالــت د دوام لپــاره اړينــه ده ،څــو تفســير يــې هــم لــه نړيوالــو معيارونــو ســره ســم ترســره شــي.
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د اطــاع رســونې مرجــع پــر مســوولينو او
څارنيــزو بنســټونو ســربېره ،مهمــه دا ده چــې د
ســتونزې غوټــه تشــخيص او د هــواري لپــاره
یــې زمینــه برابــره شــي.
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نولسم څپرکی

د اطالعاتو رسولو کې د عامه بنسټونو رول
د عامه بنسټ فعاليتونه

اطالعاتــو تــه د السرســي پــه قانــون کــې د فعاليــت برخــو د وېــش لپــاره بېالبېلــې الرې شــته چــې
ځینــې پــه النــدې ډول دي:
 -١اساســي فعالیتونــه :دغــه فعالیتونــه د عامــه بنســټونو د اساســي مســووليتونو برخــه جــوړوي،
څــو فعالیــت او یــا يــو ډول پــان ومنــي چــې لــه مخــې يــې د قانــون عملــي کولــو څرنګوالــى
تنظيــم او پلــى شــي .دغــه کار بايــد د دولــت پــه دننــه کــې او د هــر دولتــي بنســټ پــه کچــه پــه
مرکــزي توګــه د مســوول بنســټ لــه خــوا ترســره شــي.
 -٢بنســټيز جوړښــتونه :دغــه بنســټونه نــورو ځینــو بنســټيزو جوړښــتونو تــه راجــع کېــږي ،څــو
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون ســم تطبيــق ډاډمــن کــړي؛ څرګنــده بېلګــه يــې دا ده چــې د
اطالعاتــو مســوولين بايــد د هــرې دولتــي ادارې لــه لــوري وټــاکل شــي.

 -٣سيســتمونه :ځینــي سيســتمونه بايــد پراختيــا ومومــي ،څــو ډاډ ترالســه شــي چــې اطالعاتــو ته د
السرســي قانــون مکلفيتونــه پــه دوامــداره توګــه پلــيکېــږي؛ روښــانه بېلګــه یــې دا ده چــې د اطالعاتــو
غوښــتنې د پړاوونــو سيســتم پراختيــا ومومــي .د پيــاوړي سيســتم نــه لــرو پــه حالــتکــې ممکنــه نه ده
هغــه غوښــتنې چــې پــه قانــونکــې تــرې يادونــه شــوې؛ پــه ســم او قانونــي ډول لــه پړاوونــو تېرې شــي.
 -٤روزنــه :د روزنيــزو پروګرامونــو جوړولــو لپــاره بايــد ډېــرې هلــې ځلــې وشــي ،څــو اطالعاتــو تــه
د السرســي قانــون ســم تطبيــق ډاډمــن شــي .روزنیــز پروګرامونــه پــه دې برخــهکــې ډېر اغېزنــاک دي.
روزنيــزو پروګرامونــو تــه بايــد لومړيتــوب ورکــړل شــي ،څــو هغــه کــس چــې ډېــره اړتيــا ورتــه لــري؛
لکــه د اطــاع رســونې مرجــع مســوول ،تــرې ګټــه پورتــه کــړي ،خــو پــان بايــد د وخــت پــه تېرېــدو
ســره داســې جــوړ شــي څــو لــږ تــر لــږه هــر څــوک لــه روزنيــزو پروګرامونــو ګټــه پورتــه کــړي.
 -٥اړيکــې :اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه تــړاو بايــد مهمــې کورنــۍ او بهرنــۍ اړيکــې
رامنځتــه شــي .د نــورو مــواردو لــه ډلــې یــې دغــه مــورد هغــه اړتيــا ده چــې خلــک بايــد د دغــه
قانــون پــر شــتون او اهميــت پــوه شــي.
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اساسي فعاليتونه

د هــر عامــه بنســټ لــه خــوا د يــوه کاري پــان تدويــن ،يــو مهــم او اساســي فعالیــت دى .اطالعاتــو
تــه د السرســي قانــون پلــی کــول ډېــر پېچلــی کار دى .هغــه ټــول کارونــه چــې لــه کاري پــان پرتــه د

يــادې موخــې د تحقــق لپــاره ترســرهکېــږي ،پــه ســاده توګــه بــه د نــا اړونــدو فعاليتونــه يوه ټولګــه وي.
کاري پــان تــه بايــد لومړيتــوب ورکــړل شــي او د قانــون پــه چــوکاټکــې د ټولــو مکلفيتونــو پېژندنــې
پــه موخــه يــو معقــول پــان پــه پــام کــې ونيــول شــي .دغــه کاري پــان يــوه اساســي وســيله ده چــې د
ارزونــې او څارنــې پــر وړانــدې ترســرهکېــږي؛ يعنــې د څارنــې او ارزونــې لپــاره يــو چــوکاټ برابــروي.
کاري پالن دې په درېيو اساسي عناصرو کې شامل شي:
•هغــه شــمېر اساســي فعاليتونــه بایــد تنظيــم کــړي چــې د وخــت پــه اډانــه کــې پــه پــام کــې
نيــول کېــږي (لــه  ۳کلونــو).
•بايــد وټاکــي چــې د فعاليــت ترســره کولــو مســووليت څــوک پــر غــاړه لــري .پــه ډېــرى مــواردو
کــې ښــايي خپلــه د اطــاع رســونې مرجــع مســوولين وي ،خــو حالــت تــل داســې نــه وي ،که د
اطالعاتــو يــو مامــور دغــه څــه رهبــري کــوي ،هغــه بايــد د نــورو مامورينــو لــه خــوا عملــي شــي.
•د فعاليــت ترســرهکولــو لپــاره بایــد وخــت پــه پــامکــې ونیــول شــي ،څو پر بنســټ يــې د فعاليت
ترســرهکولــو برياليتــوب انــدازه شــي؛ يعنــې ايــا فعاليــت پــه ټاکلــي وختکې ترســره شــوى؟
د کاري پالن نورې مهمې ځانګړنې:
•د کاري پــان د پراختيــا مســووليت لــه معمــول ســره ســم د اطــاع رســونې د مرجــع مســوول
يــا مطبوعاتــي مامــور پــر غــاړه لــري ،خــو اړتيــا ده چــې د دولتــي بنســټ لــه نــورو لــوړ رتبــه
مامورینــو ســره پــرې ســا او مشــوره وکــړي ،لــه دې املــه چــې ډېــرى فعاليتونــه د نــورو
جګپــوړو مســوولینو مالتــړ او هوکــړې تــه اړتيــا لــري.
•کاري پــان؛ د هغــه بنســټ لــه خــوا چــې د دولــت دننــه پــه مرکــزي توګــه اطالعاتــو تــه د
السرســي قانــون د پلــيکولــو مســووليت پــر غــاړه لــري او د دولتــي چارواکــو لپــاره اړيــن دى.
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•کاري پــان د کار ترســره کولــو څرنګوالــی درښــيي .پــه کاري پــان کــې بايــد د لومړيتوبونــو
او د هغــو د تسلســل پــه اړه فکــر وشــي؛ د بېلګــې پــه توګــه ښــايي د يــوه سيســتم رامنځتــه
کېــدو تــه اړتيــا پيــدا شــي ،څــو هغــه غوښــتنې چــې رســېدلې ،ژر السرســی ورتــه وشــي،
پرتــه لــه دې ښــايي غوښــتنو تــه د ځــواب ورکولــو وړتيــا ونــه لــرئ چــې دا ناکامــي بيــا ډېــره
عمومــي ده ،ښــايي د اســتيناف سيســتم رامنځتــه کېــدو او د ثبــت سيســتم د مديريــت غــوره
والــي تــه کمــه اړتيــا وي.

•ســربېره پــر لومړیتوبونــو او کاري پــان بايــد د فعاليتونــو مهالوېــش شــتون ولــري (د فعاليــت
د وخــت اډانې جــدول).
•کاري پــان بايــد د څارنــې او ارزونــې پــه پــان کــې شــامل وي .کــه څــه هــم ارزونــه او څارنــه
پــه کاري پــان کــې شــامل دي ،خــو هغــه د کاري پــان یــوه برخــه جــوړوي.
پــر اساســي کاري پــان ســربېره ښــايي د عــادي چارواکــو لپــاره د يــوه نســبت ًا اســان الرښــود
چمتــو کولــو لپــاره اړتیــا وي .دغــه الرښــود د قانونــي مکلفيتونــو ســرته رســولو او د دولتــي
کارکوونکــو د پوهــاوي او ظرفيــت لوړولــو پــه برخــو کــې مرســته کــوي.
بــل اساســي فعاليــت د نــورو قوانينــو بيــاکتنــه ده؛ پــه اړه یــې بایــد ډاډ ترالســه شــي چــې هماغــه ټــول
قوانيــن اطالعاتــو تــه د السرســي لــه نــوي قانــون ســره په ټکــر کې نــه دي .د ځینــو هېوادونــو د قوانينو
پــه چــوکاټ کــې ډېــر ټکــر او نــه متــوازن والــى موجــود وي چــې دغــه څــه بيــا چارواکــي لــه يــو نــاوړه
او نامعلــوم حالــت ســره مــخ کــوي .دوى پــه ډېــرى قضيــو کــې دې تــه اړتيــا لــري څــو اطالعــات،
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه چــوکاټ کــې چمتــو کــړي ،خــو دوى د اطالعاتــو لــه څرګندولــو
هغــه مهــال منــع کېــږي چــې د اطالعاتــو پــه ډاګــه کــول د نــورو قوانينــو پــر بنســټ وي.
پــه رســمي توګــه د قانونــي مقرراتــو تفســير کــوالى شــي د قوانينــو ترمنــځ مطابقــت تــه بنســټ
جــوړ کــړي ،چــې څــو اړونــد ټکــي يــې پــه النــدې ډول دي:
•لومــړى دا چــې ماموريــن حقوقــي متخصصيــن نــه دي او لــه هغــوى دا تمــه نــه شــي کېــداى
د داســې يــوې موضــوع د حــل موندلــو وړتيــا ولــري چــې اړتيــا ورتــه ليــدل کېــږي.
•دويــم؛ پــه ډېــرو حالتونــو کــې دا يــوه پېچلــې موضــوع نــه ده؛ د بېلګــې پــه توګــه پــه يــوه
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مقــرره کــې راغلــي چــې نــوي قوانيــن بايــد غــوره والــى ولــري ،خــو نــور قوانيــن بیــا وايــي
چــې قانــون بايــد لــه تخصصــي اړخــه غــوره وي.
پــه حقوقــي چــوکاټ کــې د تناقــض د موجوديــت ســتونزې هــواري لپــاره تــر ټولــو غــوره الر د
قوانينــو اصــاح او تعديــل دى .پــه ډېــرو هېوادونــو کــې د قوانينــو تــر منــځ پــراخ ټکرونــه يــوه
ځانګــړې او خاصــه قضيــه ګڼــل کېــږي.

د دې لپــاره چــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق د عامــه بنســټونو پــه کلتــور او اداري سيســتمونو
کــې تامیــن شــي ،د دغــه کار لپــاره بايــد ډېــرې هلــې ځلــې وشــي .دغــه کار د نــورو موضوعاتــو
پــه ډلــه کــې د محرميــت کلتــور د هــواري لپــاره يــو مهــم ميکانيــزم بایــد ولــري چــې پــه لومړيــو
ورځــو کــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون لــه تصويــب وروســته د نــورو ډېــرى دولتــي چارواکــو
لخــوا کېــدای شــي د ګــواښ ســره مــخ شــي.

ځیني اصالحي فعاليتونه:
•اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پلــي کېــدو کــې د ښــو اجرااتــو لپــاره د انګېــزې رامنځتــه
کــول ضــروري دی ،څــو د دې ســاحې فعالیــت ،د چارواکــو لــه خــوا د منظمــې ســاحې لــه
ارزونــې ســره یــو ځــای کــړي .د دې لپــاره بېالبېلــې الرې شــته؛ د ځینــو غیــر رســمي حــل
الرو په ګډون لکه د ښو فعالیتونو له امله ستاینه.
•بنديزونــه د انګېــزې بــل اړخ دی؛ د دغــه قانــون متــن اطالعاتــو تــه د السرســي د مخنيــوي
لپــاره انضباطــي تدابيــر چمتــو کــوي ،خــو د دغــه کار لپــاره بايــد ځينــي تدابيــر پــه پــام کــې
ونيــول شــي؛ د بېلګــې پــه توګــه د ډاډ رامنځتــه کولــو لپــاره ځینــو تــګالرو تــه اړتیــا شــته.
•د حقوقــي چــوکاټ بیــاکتنــه اړینــه ده ،څــو ډاډ ترالســه شــي چــې يــاد حقوقي چــوکاټ اطالعاتو
تــه د السرســي لــه قانــون ســره پــه ســمون کــې دى .پــه همــدې موخــه بايــد کورنــي مقــررات بيــا
وکتــل شــي؛ کورنــي مقــررات ښــايي پــه ډېــرو قضیــو کــې محرميتونــه رامنځتــه کــړي او يــا هــم
د يــاد قانــون د عملــيکولــو پــه برخــهکــې خنډونــه را والړکــړي ،حتــی دکارکوونکــو قراردادونه؛
لکــه د اســتخدام قراردادونــه او د خدمتونــو شــخصي مقــررات هــم پــهکــې شــاملېږي؛ چــې بايــد
اصــاح شــي ،څــو ډاډ ترالســه شــي چــې دغــه قراردادونــه د محرميــت شــخصي مکلفيتونــه پــر
چارواکــو نــه عملــيکــوي چــې دغــهکار بيــا اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون نقــض دی.
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•پــه پايلــه کــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق بايــد د پروګــرام جوړولــو لــه مرکــزي سيســتمونو
ســره يــو ځــاى شــي ،لــه دې املــه چــې يــاد کار د فعاليتونــو پــه نــورو برخــو کــې اړيــن دى؛ د
بېلګــې پــه توګــه عامــه بنســټ نــه شــي کــوالى د بوديجــې او کار کوونکــو لــه ټاکلــو پرتــه کار
وکــړي .همدغــه مــورد اطالعاتــو تــه د السرســي پــر حــق پلــی کېــږي .پــه بــل عبــارت ،د دغــه
کار د ترســره کولــو لپــاره بايــد ډېــره کمــه مــوده او ســرچينې وټــاکل شــي.

بنسټيز جوړښتونه

د عامــه يــوه بنســټ ډېــر مهــم جوړښــتونه ،د دولتــي چارواکــو لــه لــوري د اطــاع رســونې د
مرجــع مســوولينو پــر دنــده ګومــارل دي .دوى د عامــه بنســټونو پــه داخــل کــې اطالعاتــو تــه د
السرســي قانــون د عملــي کولــو پــه برخــه کــې د مــا د تیــر پــه توګــه ګڼــل کېــږي.
د اطالع رسونې مرجع د مسوولينو په اړه ځيني مهم ټکي:
•مهمــه ده چــې دغــه کســان نســبت ًا لوړپــوړي چارواکــي وي او لــه دې املــه اړینــه ده ډاډ ترالســه
شــي چــې هغــوی علــم ،تجربــه او واک لــري ،دغــه څــه دوی هڅــوي څــو پــه اداره کــې د
چــارو د غــوره تطبیــق المــل شــي او اطالعــات هغــه مهــال خپــاره کــړي چــې دغــه اطالعــات
د اســتثنا پــه وســیله تــر پوښــښ النــدې نــه وي راغلــي.
•د اطــاع رســونې مرجــع د مســوول رول د مطبوعاتــو د مســوول لــه رول ســره توپيــر لــري؛
د مطبوعاتــو د مســوولينو لومړنــى رول دا دى چــې د رســنيو لــه الرې د دولتــي چارواکــو
مثبــت انځــور خلکــو تــه ورســوي .د منفــي تبليغاتــو رول يــو منفــي کار دى ،لــه دې پرتــه چــې
څــوک يــې د هغــه د منفــي والــي پــه اړه څــه وړانــدې کــړي .بلخــوا د اطــاع رســونې د مرجــع
مســوولينو رول دا دى څــو ټــول هغــه اطالعــات چمتــو کــړي چــې اســتثنا پــه کــې نــه وي ،کــه
څــه هــم يــاد اطالعــات وړیــا هــم نــه وي او یــا د دولتــي چارواکــو لپــاره مثبــت اطالعــات وي.
مهمــه دا ده چــې د اطــاع رســونې د مرجــع مســوولين نــه یــوازې پــه رســمي ډول وټــاکل شــي
(د رســمي مکتــوب پــه وســيله) ،بلکــې د يــوې ادارې پــه داخــل کــې د هغــوی رول پــه ښــه بڼــه
معرفــي او وړانــدې شــي .ځينــي مــوارد يــې پــه النــدې ډول دي:
•لومــړى؛ د يــاد بســت لپــاره بايــد د دنــدو اليحــه شــتون ولــري .دغــه چارواکــي پــه قانــون کــې
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ځينــي مکلفيتونــه لــري او يــاد مکلفيتونــه بايــد د دنــدو پــه اليحــه کــې پــه کــره او روښــانه
ډول ځــاى پــر ځــاى شــي.
•دويــم؛ د يــاد موقعيــت لپــاره د وخــت رســمي تخصيــص تــه اړتيــا ده؛ پــه دې معنــا چــې
د اطــاع رســونې د مرجــع مســوول بســت د ډېــرو مســوولیتونو درلودونکــی دی او ډېــر
حقوقــي مکلفيتونــه لــري .لــه دغــو کســانو د دې هيلــه نــه کېــږي چــې خپلــو ټولــو موجــوده
مکلفيتونــو تــه دوام ورکــړي ،بلکــې هیلــه تــرې کېــږي چــې دوى د نــوې پــروژې نــور اضافــي
کارونــه هــم د خپلــو قانونــي مکلفيتونــو پــه لومړيتوبونــو کــې ونيســي.

• درېيــم؛ د اطــاع رســونې مرجــع لــه مســوول ســره د نــورو دولتــي چارواکــو مرســتې تــه اړتيــا ده.
غــوره ده چــې دغــه همــکاري د دغــه بســت د دنــدو اليحــې يــوه برخــه و اوســي ،خــو پــه دې اړه
بايــد د لوړپــوړو چارواکــو لــه لــوري اړيکــې ونيــول شــي چــې دا ترجيحــات يــو رســميکار دى .د
دولتــي چارواکــو لــه مرســتې پرتــه یــاده مرجــع خپلــې چــارې پــه ســمه توګــه نــه شــي ترســرهکــوالی.
پــه رســمي ډول د اطــاع رســونې مرجــع مســوول تــر نــورو ټيــټ پــوړو چارواکــو ډېــر واکونــه نــه
لــري ،دغــه بایــد د یــوې لــوړې مرجــع لــه خــوا پــه ډاګــه شــي چــې چارواکــي د قانــون پلــي کولــو
پــه برخــه کــې د اطالعاتــو رســونې مرجــع لــه مســوول ســره همــکاري وکــړي.
پــه ډېــرى هېوادونــو کــې د اطــاع رســونې مســووله مرجــع ،د کورنيــو او بهرنيــو دنــدو يــوه لــړۍ
لــري چــې د هغــو ځينــې یــې پــه النــدې ډول دي:
•د هغــوی د قانونــي حقونــو او پــه دې اړه چــې څرنګــه لــه خپلــو حقونــو ګټــه پورتــه کــړي؛
خلکــو تــه پــه دې تــړاو د يــوه لنــډ الرښــود چمتــو کــول اړیــن دی .دا يــو اســان کار دى او
داســې بېلګــې شــته چــې د نمونــې پــه توګــه تــرې ګټــه پورتــه کېــدای شــي.
•دوى ډاډمنــوي چــې د اطالعاتــو غوښــتنې د قانــون لــه مقــررو ســره پــه ســمون کــې اجــرا تــه
وړانــدې شــوې دي.
•اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون عملــي کولــو پــه اړه د کلنــي راپــور چمتــو کولــو چــاره پــر
غــاړه اخلــي ،دا داســې يــو راپــور دى چــې بايــد د هــر عامــه بنســټ لــه لــوري چمتــو شــي.
•د عامه بنسټ د کاري پالن چمتو کولو مسوولیت پر غاړه اخلي.
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پــه ډېــرى قضايــي حــوزو کــې د اطــاع رســونې مرجــع د مســوولينو پــه منــځ کــې رســمي شــبکې
موجــودې وي؛ يــادې شــبکې د اطالعاتــو شــريکولو ،د ســتونزو او د هغــو د حــل پــه اړه بحــث ،د
تجربــو تبادلــه او د وســايلو شــريکولو پــه ګــډون نــورې مهمــې چــارې ترســره کــوالى شــي .هغــوی
وخــت پــه وخــت د پېښــو پــه تنظيــم کــې مرســته کــوي ،لکــه د اړونــد مســايلو پــه اړه د غونــډو او
ورکشــاپونو جــوړول او ان تــر دې چــې هغــوی کــوالى شــي پــه عمومــي توګــه پــه مدنــي خدمتونــو
کــې د اطــاع رســونې مرجــع مســوولينو د رول لپــاره مالتــړې دنــدې ترســره کــړي.

دويــم ،د يــوه بنســټ تنظيــم چــې ډېــر مهــم دى ،دا تنظيــم بایــد د کورنــي او مرکــزي اتصــال ټکــى
رامنځتــه کــړي ،څــو اطالعاتــو تــه د السرســي حــق لــه مســايلو ســره مــخ نــه شــي .دا داســې يــو
بنســټ دى چــې بايــد د دولــت پــه داخــل کــې کار وکــړي او د څارنيــز بنســټ (اطالعاتــو تــه د
السرســي د څارنــې کمېســيون) د رول پــه پرتلــه ډېــر متفــاوت رول ولوبــوي.
•پــه هندوســتان کــې د روزنيــزو پروګرامونــو او پرســونل ډيپارټمنــټ رول همــدا دی .یــاده
دنــده دغــه بنســټ تــه ورکــړل شــوې وه؛ ځکــه روزنيــز پروګــرام د قانــون د تطبیــق پــه
لومړيــو ورځــو کــې د يــاد قانــون د عملــي کولــو د کيلــي پــه نــوم پېژنــدل شــوی و.
•پــه کانــاډا کــې خــاف د دې دغــه رول د عدليــې وزارت پــر غــاړه دی ،لــه دې املــه چــې
پــه کانــاډا کــې د عملــي کولــو سيســتمونه او د هغــو جوړښــتونه پخــوا رامنځتــه شــوي او د
عدليــې وزارت داســې يــو موقــف لــري چــې لــه متخصصينــو د اســتثناوو تفســير او د عملــي
کولــو پــه اړه د حقوقــي مشــورو اړتيــاوې ترالســه او حــل کــوي.
یــاد بنســټ بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون پــه عملــي کولــو کــې د کورنــي او مرکــزي
همــکار بنســټ پــه توګــه فعاليــت وکــړي او يــو شــمېر مشــخص النــدې رولونــه لوبولــى شــي:
• د څارنــې بنســټکــوالى شــي د قانــون عملــيکولــو د پراختيــا پــه برخــهکــې مرســته وکــړي .اړينــه
بــه نــه وي چــې هــر دولتــي چارواکــى هــر وخــت لــهکــوم دليــل پرتــه د تطبيــق سيســتم طرحــهکړي.
پــه ډېــرى قضيــو کــې هغــه بېلګــې چــې پــه مرکــزي توګــه او د بېالبېلــو دولتــي چارواکــو له لــوري يې
پراختيــا موندلــې ،د اســانو او کمــو هلــو ځلــو پــر بنســټ منــلکېــږي او د بېالبېلــو عامــه بنســټونو له
لــوري تــرېګټــه پورتــهکېــږي.کلــه چــې د بېلګو خپرولــو او پراختيــا په برخو کــې همکاري وشــي؛ د
مرکــزي اتصــال بنســټکــوالى شــي د عملــيکولــو پــه برخــهکــې د حيرانتیــا وړ اغېزمنتيــا دودکړي.
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•د تعريــف پــر بنســټ ،روزنيــز پروګــرام هغــه څــه دی چــې بايــد پــه مرکــزي توګــه ترســره
شــي .دغــه کار تــر ډېــره د اطــاع رســونې مرجــع د مســوولينو پــه برخــه کــې تطبیــق کېــږي
چــې د دولتــي چارواکــو پــه منــځ کــې يــو يــا دوه روزنيــز پروګرامونــه ترســره شــي .خــو دا
موضــوع لــه حقيقتــه لــرې ده چــې هــر دولتــي چارواکــى هغــوی تــه کــوم روزنيــز پروګــرام
طرحــه کــړي؛ د بېلګــې پــه توګــه د روزنيــز پروګــرام يــوه بلــه اړتيــا دا ده چــې روزنيــز پروګــرام
د عــادي چارواکــو د پوهــاوي کچــه لــوړوي او دغــه پروګــرام پــه داخــل کــې د اطــاع رســونې
مرجــع د مســوول لــه لــوري مخــې تــه وړل کېــږي.

•ډېــرى هېوادونــو د غوښــتنې د تعقيــب کورنــي برېښــنايي وســايل رامنځتــه کــړي دي؛ پــه دغــو
وســايلو کــې پرليکــه (اناليــن) برېښــنايي ډېټابېــس هــم شــاملېږي چــې د اطــاع رســونې
مرجــع مســوولين تــرې ګټــه پورتــه کــوي ،څــو د اطالعاتــو غوښــتنې لــه را رســېدو ســره ســم
ثبــت کــړي .د اطــاع رســونې مرجــع لــه مســوولينو غوښــتل کېــږي څــو هغــه د بېالبېلــو زمينــو
لــه مخــې ډک کــړي ،لکــه لــه دولتــي چارواکــو څخــه د اطالعاتــو غوښــتنې نېټــه .دغــه لــړۍ
بايــد تــر هغــه وختــه چــې غوښــتنې پــه جريــان کــې لوېــږي ،دوام پيــدا کــړي .پــه دې برخــو
کــې جــوړ ډېټابېســونه د غوښــتنو پــه مرکــزي تعقيــب او اطالعاتــو راســپړلو کــې اغېزناکــه
ســرچینه کېــدای شــي او هــم د کلنيــو راپورونــو پــه جوړولــو کــې اســانتیا رامنځتــه کــوي .لــه دې
املــه ټــول هغــه اطالعــات چــې ورتــه اړتيــا ده ،د ډېــر فشــار لــه الرې ترالســه کېــږي .د ښــکاره
دليلونــو پــر بنســټ يــوازې مرکــزي چارواکــي کــوالى شــي څــو دغــه ډول ډېټابېــس تــه پراختيــا
ورکــړي ،پــه داســې حــال کــې چــې پــه يــو شــمېر هېوادونــو ،پــه ځانګــړي ډول مکســيکو کــې
دغــه کار د څارنيــزو بنســټونو لــه لــوري ترســره کېــږي .دغــه بنســټ يــو درک رامنځتــه کــوي،
څــو دغــه کار د مرکــزي ،کورنــي او نښــلوونکي بنســټ لــه مخــې ترســره شــي.
• د ريــکارډ مديريــت سيســتم معيارونــو تــه پراختيــا ورکول ،يو له ډېرو ســختو ننګونو شــمېرلکېږي.
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون عملــيکولــو موضــوع چــې ډېــرو هلــو ځلــو تــه اړتيــا لــري چــې
معيارونــو تــه پراختيــا ورکــړي او هماغــه معيارونــه د هــر عامــه بنســټ پــه داخــلکــې عمليکــړي .د
دغــو معيارونــو پلــيکــول بايــد پــه ځانګــړې توګــه د هر بنســټ له لوري ترســره شــي .خو کــه چېرې
د معيارونــو تنظيــم پــه همــدې ډول ترســره شــي ،ښــايي د دولتــي چارواکــو پــه منــځکــې د معيارونو
د بېالبېلــو بــې نظميــو رامنځتــهکېــدو المل شــي .دغــه راز پــر دولتي چارواکــو د مســووليتو زياتوالی
فشــار راوړي ،لــه همــدې املــه يــو درک رامنځتــهکــوي ،څــو یــاد کار پــه مرکــزي توګــه ترســره شــي.
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سيستمونه

د ځینــو بېالبېلــو سيســتمونو پراختيــا اړینــه ده ،څــو لــه الرې یــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق
پــه ســمه توګــه ادا شــي .پــه اساســي ډول ډېــرى فعاليتونــه لــه دغــه قانــون ســره پــه مطابقــت
کــې نــه دي ،څــو فعالیتونــه د وخــت پــه تېرېــدو ســره پــه خپلــه رامنځتــه شــي ،نــو پــه کار ده د
سيســتمونو د فعالیــت پــه اړه ډاډ ورکــړ شــي.

لومړنــى سيســتم دا ډاډمنــوي چــې د پخوانــۍ افشــا مکلفيــت يــوازې يــو ځلــې نــه ،بلکــې د وخــت پــه
تېرېــدو ســره ترســره کېــږي؛ یعنــې اطالعــات پــه منظمــه توګــه اپډېــټ او تــازه کېــږي .دا د هغــه څــه
پرتلــه چــې مــوږ يــې پــه اړه فکــر کــړى ،ډېــر ســتونزمنکار دى او النــدې پــه ښــه توګــه تشــريحکېږي.
دويــم سيســتم دا ډاډمنــوي چــې د اطالعاتــو ترالســه کولــو لپــاره دوامــداره او پــه خپــل ټاکلــي
وخــت کــې ځــواب ویــل کېــږي.
درېيــم سيســتم د نــورو دوو سيســتمونو پــه پرتلــه اســان دى چــې لــه اســتيناف ســره تــړاو لــري.
اســتيناف غوښــتنه بایــد لــه قانــون ســره ســم د لســو ورځــو پــه اوږدو کــې وي .هغــه څــه چــې دلتــه
مهــم دي ،دا دي چــې اســتيناف تــه بايــد د همدغــه عامــه بنســټ دننــه د لوړپــوړو چارواکــو لــه
لــوري پاملرنــه وشــي .د دې پــر ځــاى چــې د دويــم ځــل لپــاره د دغــو چارواکــو لــه لــوري ورتــه
پاملرنــه کېــږي .د امــکان لپــاره يــې لومــړۍ پرېکــړه بايــد پــه ټيټــه کچــه وي ،څــو لــوړه کچــه یــې
د شــرایطو لــه مخــې د اســتیناف حــل لپــاره ازاد پرېښــودل شــي.
مناســب سيســتمونه بايــد رامنځتــه شــي ،څــو ډاډمــنکــړي چــې د ريــکارډ مديريت په ســمه توګه ترســره
شــوى او چارواکــو تــه دا وړتيــا ورکــوي څــو هغــه اســناد چــې غوښــتنه يــې شــوې ده ،بيــا مومــي .دا يــوه
ډېــره ســخته او پېچلــې الره ده چــې د ريــکارډ روښــانه مديريــت د معيارونــو پــه رامنځتــهکولــو ســره پــه
ترجيحــي توګــه پــه مرکــزيکچــه پيــل شــي .دې تــه اړتيــا ده څو د ډلبنــدۍ اوســنۍکړنالره بيا وکتل شــي
او ډاډ ترالســه شــي چــې دغــهکړنــاره د قانــون لــه مخــې لــه اســتثناوو ســره پــه ســمونکــې ده.
بــل سيســتم چــې لــږ تــر لــږه يــې ماهیــت ســاده دی ،د ډاډمنتیــا لپــاره اړيــن ده هغــه کلنی راپــور چې
عامــه بنســټونه یــې جــوړوي ،اړینــه ډېټــا بايــد ولــري .عامــه بنســټونه بايــد د دغــه کار د بریالیتــوب
لپــاره پــه دوامــداره توګــه یــوه ټاکلــي انــدازه اطالعــات راټــول کــړي او تــر ټولــو مهــم يــې هغــه
اطالعــات دي چــې پــه غوښــتنو او تقاضــا پــورې اړونــد وي .پــه دغــه دلیــل چــې د کال په وروســتيو
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کــې دغــه کار ډېــر ســتونزمن او ناممکــن دى .لکــه چــې يادونــه وشــوه ،يــادې موخــې تــه د رســېدو
لپــاره تــر ټولــو غــوره الر دا ده چــې پــه برېښــنايي وســیله کــې د لټــون لــه ګزینــې کار واخیســتل شــي.
خــو کــه چېــرې برېښــنايي وســيلې تــه السرســی نــه وي ،بايــد لــږ تــر لــږه يــو فزيکــي ډېټابېــس (فایــل)
وســاتل شــي .مهمــه دا ده څــو ډاډمــن شــو چــې د اطالعاتــو نــور ډولونــه بايــد پــه دوامــداره توګــه راټــول
شــي؛ د بېلګــې پــه توګــه د قانــون عملــيکولــو او سپارښــتنو پــه اړه معلومات باید پــه وخت راټول شــي.

پــه پايلــه کــې د ارزونــې او څارنــې يــو بنســټ رامنځتــه شــي ،د دغــه سيســتم ډېــرى اساســات د
کاري پــان پــه عملــي کولــو کــې چــې بايــد لــه دې وړانــدې يــې پراختيــا موندلــې وي ،لــږ تــر لــږه
پــه منظمــه توګــه بيــا کتنــه کــې شــامل شــي .د اطالعاتــو راټولولــو ځينــي سيســتمونه چــې پــه کلنيــو
راپورونــو کــې تــرې ګټــه اخيســتل کېــږي ،پــه ځانګــړي ډول پــه غوښــتنو کــې ،ګټــور ثابتېــږي .پــه
وېبپاڼــه کــې د خپــاره شــوو مخکنیــو موضوعاتــو لپــاره لــه ځينــو مســوولينو ،پــه ځانګــړي ډول د
 ITلــه برخــې د همــکارۍ غوښــتنه بایــد وشــي.

روزنه

دولتــي بنســټونه د وخــت پــه تېرېــدو اړتیــا لــري رونیــز پروګرامونــه جــوړ کــړي ،پرتــه لــه دې
چارواکــي نــه شــي کــوالی پوهــاوی ترالســه کــړي او خپــل مســوولیتونه وپېژنــي ،ان تــر دې چــې
د اطــاع رســونې مرجــع لــه مســوولینو ســره پــه همــکارۍ کــې د مکلفیتونــو او یــا نــه همــکارۍ
پــه صــورت کــې د قانــون عملــي کولــو کــې ســتونزې رامنځتــه کېــږي.
د دغــهکار اهميــت تــه پــه پــام بایــد روښــانه لومړيتوبونه شــتون ولــري .منطقــي او روښــانه الر دا ده چې
د اطــاع رســونې مرجــع لــه مســوولينو ســرهکار پيــل شــي؛ ځکــه هغــوی د قانــون عملــيکولو پــه برخه
کــې د مشــرتابه پــهکچــه ځانګــړی رول لــري .دغــه راز يــاد مســوولين اړ دي څــو د نــورو مســوولينو پــه
اړه پــه ډېــرو روزنيــزو پروګرامونــو کــېګــډون وکــړي .پــه پايلــهکــې د اطــاع رســونې مرجــع مســوولين
کــوالى شــي نــورو کارکوونکــو تــه د روزنيــزو پروګرامونــو پــه برابرولــو کــې مهــم رول ولوبوي.
لــه کړنــارو ســره ســم عمــل کــول "د اســتادانو لپــاره روزنيــز پروګــرام" پــه روزنيــز پروګــرام کــې ډېــر
ګټــور دى ،پــه ځانګــړي ډول اطالعاتــو تــه د السرســي نــوي قانــون د عملــي کولــو پــه لومــړي پــړاو
کــې بهرنــي متخصصيــن بايــد "د اســتادانو لپــاره روزنيــز پروګــرام" تــه پــر دنــدو وګومــارل شــي.
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لــه یــاده روزنیــز پروګرامــه بایــد تــر ډېــره ملکــي ماموريــن برخمــن او لــه دې الرې دې د هغــوی د
پوهــاويکچــه لــوړه شــي .د دې لپــاره یــوه پــان تــه اړتیــا ده څــو لــه درېيــو تــر پنځــو کلونو مــودهکې هر
څــوک تــرېګټــه پورتــهکــړي .دغــه پــان د داســېکاري پــان برخــه شــي چــې پــراخ معیارونــه ولــري.
د دې لپــاره چــې دغــه پروګــرام تــه ټــول کار کوونکــي السرســی ولــري ،باید ځیني تــګالرې رامنځته
شــي .اطالعاتــو تــه د السرســي حــق تــه د ځینــو روزنيــزو پروګرامونــو لپــاره لــه بېالبېلــو الرو ګټــه
اخیســتل اړیــن دي ،لکــه د يــوه ښــوونځي د ملکــي مامورينــو لپــاره دوامــدار روزنيــز پروګــرام نیول،
دغــه پروګــرام بايــد د نــوو چارواکــو پــه روزنيــز پروګــرام کــې شــامل شــي او ټــول دې د دې موضوع
پــه اړه روزنــه ترالســه کــړي او د اوســنيو چارواکــو د پوهــاوي کچــه دې هــم لــوړه شــي.
د اطــاع رســونې مرجــع مســوولين کوالى شــي د پوهــاوي لوړولو ځينــي کورني روزنيــز پروګرامونه
د دولتــي ادارو پــه دننــه کــې جــوړ کــړي؛ دغــه پروګرامونــه ښــايي لــږ یــا ډېــر رســمي بڼــه ولــري؛
یعنــې د غرمنــۍ پــر مهــال خبــرې اتــرې پــه کــې شــاملېداى شــي ،دغــه راز پــه نــورو مناســبتي رســمي
غونــډو او ورکشــاپونو کــې د اطالعاتــو د السرســي پــه اړه د پرېزنټېشــن وړانــدې کــول هــم راځــي.
پــه منځنــۍ کچــه د روزنيــز پروګــرام د کار پيــل د مســوولينو لپــاره ګټــور وي .پــه پيــل کــې احتمــا ًال
دوه ســاعته پروګــرام اغېزنــاک وي .ډېــرو هلــو ځلــو تــه اړتیــا ده څــو پــه ســترو پروګرامونــو کــې
خلکــو تــه اطالعاتــو تــه د السرســي حــق ور وپېژنــدل شــي؛ د بېلګــې پــه توګــه دغــه حــق د يــوې
موضــوع پــه توګــه د ښــوونځيو زده کوونکــو تــه ورمعرفــي کېــداى شــي ،لکــه لــه  ١٤څخــه تــر
 ١٦کلونــو پــورې عمــر لرونکــي ماشــومان چــې د مدنــي روزنــې ســتره برخــه تشــکيلوي ،لــه دې
موضــوع ګټــه پورتــه کــوالى شــي .دغــه راز هڅــه وشــي چــې دغــه حــق د پوهنتــون پــه کورســونو
کــې هــم شــامل شــي؛ د بېلګــې پــه ډول د حقوقــو او ژورنالېــزم پــه برخــو کــې او دغــه راز د بشــري
حقونــو پــه ډېــرو کورســونو کــې شــامل شــي.
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اړيکې

د وســایلو اړیکــه ډېــر مهمــه ده ،د دغــه کار د ډاډمنولــو لپــاره چــې همــکاران اطالعاتــو تــه د
السرســي حــق پــه اړه معلومــات ولــري او د عملــي کولــو لپــاره يــې ډېــرې هلــې ځلــې وشــي ،دوه
ډولــه بېلــې اړيکــې شــتون لــري؛ کورنــۍ اړيکــې او بهرنــۍ اړيکــې.

کورنۍ اړيکې دوه اصلي موخې لري:
•کارکوونکــي د پرمختګونــو پــه اړه معلومــات او پوهــاوى ترالســه کــوي ،لکــه اطالعاتــو تــه د
السرســي حــق پــه اړه د قانــون منــل.
•اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د عملــي کولــو مالتــړ ترالســه کــوي او د محرميــت کلتــور
لــه منځــه وړي.
کورنــۍ اړيکــې پــه بېالبېــل ډولونــو نیــول کېــداى شــي؛ ښــکاره بڼــه يــې برېښــناليک دى چــې پــه
وســیله یــې لــه يــو بــل ســره پــه ښــه بڼــه اړيکــه ټینګېــدای شــي .ځينــي وخــت پــه بلــه بڼــه د کورنيــو
اړيکــو ټینګــول مهــم وي ،لکــه کارکوونکــو تــه د لوړپــوړو چارواکــو مخامــخ وينــا.
بهرنــۍ اړيکــې؛ پــه حقيقــت کــې اطالعاتــو تــه د السرســي لــه حــق او د هغــه د عملــي کولــو لــه
څرنګوالــي د خلکــو خبــرول دي او دغــه راز لــه پرمختګونــو د خلکــو خبــرول دي؛ اطالعاتــو تــه
د السرســي حــق پــه اړه د قانــون تصويــب د دې لپــاره يــوه ښــه بېلګــه ده.
ښــکار ده چــې دولتــي چارواکــي دغــه مســووليت لــه ځینــو نــورو ټولنيــزو فعاالنــو ،پــه ځانګــړي
ډول لــه مدنــي ټولنــې او رســنيو ســره شــريکوي ،خــو دولتــي چارواکــي پــه قانونــي او اخالقــي
توګــه د دغــه کار پــر کولــو مکلــف دي.
دغــه مکلــف والــی تــر یــو بریــده د دولتــي ادارو مســووليت او اطالعاتو ته د السرســي د څارنېکمېســيون
لپــاره یــو قــوت دی او ټولــې دولتــي ادارې بايــد پــه ښــکاره پــه دغه مســووليتکې شــامل شــي.
د مکلفیت ترسره کولو لپاره الندې الرو چارو ته اړتیا ده:
•د اطــاع رســونې مرجــع مســوولين اړ دي څــو د اطالعاتــو غوښــتونکو ته يو اســان الرښــود چمتو
کــړي ،دغــو الرښــودونو تــه بايــد لــه فزيکــي پلــوه ادارو د وېبپاڼو له الرې السرســی ممکــن وي.
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•عامــه بنســټونه کــوالى شــي د مهمــو بېالبېلــو ورځــو د نمانځنــو کوربــه وي؛ لکــه اطالعاتــو
تــه د السرســي نړيوالــې ورځ حــق چــې هــر کال د ســپټمبر مياشــتې پــه ٢٨مــه نېټــه نمانځــل
کېــږي .دغــه کار د عامــه کنفرانســونو او عامــه فعاليتونــو پــه برخــو کــې شــاملېداى شــي.
•يــو شــمېر داســې نــورې الرې چــارې هــم شــته چــې چارواکــي یــې خپلــو هېوادوالــو تــه
رســوالى شــي؛ د بېلګــې پــه توګــه کــه چېــرې هــره دولتــي اداره د افغانســتان دولتــي چارواکــو
تــه اطالعاتــو تــه د السرســي حــق پــه اړه د معلوماتــو يــو پوســټر جــوړوي ،نــو دغــه کار د يــوه
کال پــه مــوده کــې د ډېــرو هېوادوالــو پــام ځــان تــه را اړوالى شــي.
څرنګــه چــې يادونــه وشــوه ،دلتــه هــره مدنــي ټولنــه ،څارنيــز او رســنيز بنســټ خپــل رول لــري.
پــه لومړيــو کــې دغــه کار د دولتــي بنســټونو لپــاره ډېــر مهــم دى ،څــو لــه يــاد بنســټ ســره د عامــه
پوهــاوي فعاليتونــو ترســره کولــو لپــاره همــکاري وکــړي.

په خپله د اطالعاتو خپرول

نړيــوال معيارونــه دولتــي بنســټونو تــه څرګنــد مکلفيتونــه ور پــه ګوتــه کــوي ،څــو لــه مخکــې خپــل
اطالعــات خپــاره کــړي.

د ملګــرو ملتونــو ســازمان ځانګــړي خبريــال د  ٢٠٠٠میــادي کال پــه راپــور کــې د نظــر او بيــان
د ازاديــو پــه اړه داســې يادونــه کــړې ده " :د اطالعاتــو ازادي ښــيي چــې عامــه بنســټونه د عامــه
ګټــو پــراخ اســناد خپــروي؛ د بېلګــې پــه توګــه د عامــه بنســټ د کار څرنګوالــي پــه اړه عملياتــي
اطالعــات او د يــوې پرېکــړې او يــا پاليســۍ محتــوا او منځپانګــه چــې ټولــو تــه زيــان اړوي" .
پــه افريقــاکــې د ازادۍ د اساســاتو اعالميــه لــه دغــهکاره مالتــړ کــوي او لیکــي" :له عامه بنســټونو ،حتى د
غوښــتنې پــه نــه شــتونکــې غوښــتنهکېــږي ،څــو پــه فعــال ډول د عامهګټو مهــم اطالعــات خپارهکــړي".
د اروپــا شــورا ( COE)، XIاصــل او د غــړو هېوادونــو د وزيرانــو کمېټــې پــه وړانديــز کــې
رســمي اســنادو تــه د السرســي حــق پــه اړه لــه هــر دولتــي بنســټه غوښــتنه کېــږي ،څــو پــه خپــل
نوښــت ســره پــه مناســب کــې ځــاى کــې اطالعــات خپــاره کــړي .دغــه کار تــه پــه پــام ســره چــې د
عامــه بنســټونو پــه مديريــت کــې روڼتيــا ،اداري اغېزمنتيــا او عامــه پوهــاوى دود شــي.
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اروپايــي شــورا د يــوه وړانديــز پــه تــرڅ کــې لــه دولتــي بنســټونو غــواړي څــو "د هغــو فعالیتونــو
پــه اړه اطالعــات چــې دوى يــې مســووليت لــري ،د امــکان پــه صــورت کــې افشــا کــړي؛ د بېلګــې
پــه توګــه د هغــو لېســتونو او ثبــت شــوو اســنادو لــه الرې چــې دوى يــې لــه ځــان ســره لــري".
په نړيوالو حقوقو کې د دغه مکلفيت ځينې مهمې ځانګړتياوې:
•د عامه ګټو په اړه پر اطالعاتو خپرېدو باور.
•د خلکــو د پوهــاوي لپــاره د اطالعاتــو هــر اړخیــزه خپــرول؛ یعنــې کــه چېــرې يــوه پــروژه د
ســيمې خلکــو تــه زيــان اړوي ،نــو پــه دې صــورت کــې يــوازې پــه انټرنېټ کــې د دغــو اطالعاتو
خپــرول ،بســنه نــه کــوي؛ بلکــې د ســيمه ييــزو اعالنونــو پــر تابلوګانــو هــم بايــد خپــاره شــي.
•د اړتيا پر مهال د اطالعاتو تازه کول.
•پــر دې ځــان ډاډمنــول چــې د ســيمې خلــک پــر اطالعاتــو پــوه شــوي؛ يعنــې مالــي اطالعــات
لــه حــده پــه ډېــرو فنــي اصطالحاتــو کــې نــه دي وړانــدې شــوي.
•د اړتیا په وخت کې له پخوانیو اطالعاتو ګټه اخیستل.

په خپله د اطالعاتو خپرولو پر وړاندې مکلفيتونه:
اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون ١٤مــه مــاده د عامــه بنســټونو لپــاره 'پــه خپلــه د اطالعاتــو
خپرولــو' پــر وړانــدې مهــم مکلفيتونــه تنظيمــوي ،دا مهمــه ده چــې د اطالعاتــو ټاکلــي ډولونــه پــه
ځانګــړي ډول هغــه اطالعــات چــې د وخــت پــه تېرېــدو ســره بدلــون مومــي ،نــوي شــي .دغــه کار
کــوالى شــي د پخوانيــو اطالعاتــو خپرولــو تــر ټولــو ګواښــوونکې موضــوع وي.
پــه ډېــرى مــواردو کــې پــه دې اړه چــې اطالعــات د برېښــنايي وســیلې (وېبپاڼــې) لــه الرې
خپــاره شــي ،بايــد ډاډ ترالســه شــي .پــه هــر صــورت د  ٢٠١٢زيږديــز کال لــه نيمايــي راپــه
دېخــوا شــاوخوا  ۱۲ســلنه افغانــان انټرنېــټ تــه السرســى لــري چــې دا بســنه نــه کــوي .پــه
ځانګــړو مــواردو کــې بايــد ډېــرې هلــې ځلــې ورتــه وشــي ،څــو بــاور ترالســه شــي چــې خلــک،
پــه ځانګــړي ډول هغــه کســان چــې ځانګــړي اطالعــات د هغــو اړوندېــږي ،وکــوالى شــي يــادو
اطالعاتــو تــه السرســي پيــدا کــړي؛ د بېلګــې پــه توګــه کــه چېــرې يــوه پراختيايــي پــروژه پــه یــوه
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ځانګــړې ســيمه کــې پلــې کېــږي ،مهمــه ده څــو ډاډ ترالســه شــي چــې ايــا د يــادې ســيمې خلــک
د پــروژې پــه اړه اطالعــات لــري؟ پــه دغســې حالــت کــې د پــروژې د څرنګوالــي پــه اړه د خلکــو
د بشــپړ پوهــاوي لپــاره د اطالعاتــو هــر اړخیــز خپــراوي تــه اړتيــا ده.
پــه هــر حــال ،اړينــه ده څــو خلــک د اطالعاتــو پــر مهمــو او ځانګــړو ډولونــو پــوه شــي؛ لکــه
بوديجــه چــې لــه تخنيکــي پلــوه پــرې پوهېدنــه هــم عــادي هېوادوالــو او هــم لوســتو هېوادوالــو
تــه یــو پېچلــى او ســتونزمن کار دى .نــو پــه ځينــو مــواردو کــې اړتیــا ده چــې اطالعــات پــه داســې
ډول چمتــو شــي ،څــو خلــک وکــوالی شــي پــرې پــوه شــي.
پــه ډېــرى هېوادونــو کــې دا معمــول کار دى چــې د بوديجــې يــوه اســانه نســخه ترتيــب شــي څــو
عــادي هېــوادوال پــرې وپوهېــږي .د يــوې ســاده نســخې ترتيــب کــوالى شــي د پــروژې د ماهیــت
روښــانه کولــو لپــاره چــې د هېــواد پــه يــوه څنــډه کــې رامنځتــه کېــږي ،مناســب وي او دا اســانه
نســخه دغــه راز د مناســبو کســانو لپــاره ځانګــړې ګټــوره پراختیايــي برنامــه کېــدای شــي.
تجربــو ښــودلې ده چــې 'پــه خپلــه د اطالعاتــو خپرولــو' قوانينــو بریــا تــه هیلــه شــته ،خــو ډېــره
ســخته ده چــې دولتــي چارواکــي دغــه مکلفيتونــه پــه چټکــۍ ســره ترســره کــړي .دغــه کار د
پاليســي پلــې کېــدو تشــه رامنځتــه کــوي؛ پــه هغــه وضعيــت کــې چــې حقوقــي شــرايط او پاليســي
د قانــون لــه مخــې ســمون ونــه لــري؛ د بېلګــې پــه ډول هغــه پلټنــه چــې پــه هندوســتان کــې د
دغــه قانــون لــه پلــي کېــدو پنځــه کالــه وروســته ترســره شــوه ،څرګنــده يــې کــړه چــې د ټولــو هغــو
اطالعاتــو چــې د مخکنــۍ افشــا پــه مکلفيتونــو پــورې اړونــد وو ،پنځــه ســلنه يــې خپــاره شــوي
وو .د هندوســتان قانــون د مخکنــي نشــر د ډېــرو ځواکمنــو مکلفيتونــو لرونکــی دی.
يــو احتمالــي حــل دا دى چــې د مخکنــي نشــر د مکلفيتونــو پــوره کولــو لپــاره اوږد وخــت وټــاکل
شــي .پــه داســې حــال کــې چــې دغــه کار لــه تخنيکــي او حقوقــي اړخــه مجــاز نــه دى ،خــو د
دولتــي چارواکــو لپــاره يــوه معقولــه ســتراتيژي ده.
پــه برېتانيــا کــې د دې مســئلې پــه اړه لــه بېالبېلــو الرو ګټــه اخیســتل شــوې ده .د دې پــر ځــاى
چــې د مخکنــي نشــر اړونــدو اطالعاتــو د ډلبنــدۍ يــو اوږد لېســت تنظيــم شــي ،قانــون لــه هــر
عامــه بنســټه غــواړي چــې د اطالعاتــو خپرېــدو طرحــې تــه پراختيــا ورکــړي ،عملــي يــې کــړي او
د اطالعاتــو هغــه لېســتونه چــې خپرېــږي ،تنظيــم کــړي.
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مهمــه دا ده چــې دا طرحــه بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون لــه لــوري تصويــب
شــي .دغــه کمېســيون کــوالى شــي تصويــب تــه يــې وخــت وټاکــي او يــا يــې تصويــب لــه شــپږ
مياشــتنۍ اطالعيــې ســره مســترد کــړي .د مخکنــي نشــر د مکلفيتونــو دغــه سيســتم پــه يــوې
انعطــاف منونکــې درجــه کــې قــرار لــري؛ ځکــه خــو عامــه بنســټونه کــوالى شــي د خپلــو ځانګــړو
اړتيــاوو لپــاره د دې ســاحې پــه تطبیــق کــې جــوړ راشــي.

دغــه سیســتم د کمېســيون غــړو تــه د عامــه بنســټونو زياتوالــي لــه املــه زمینــه برابــروي چــې کاري
فشــار پــرې ډېــر نــه شــي .بــل مهــم ټکــى دا دى چــې دغــه سيســتم د وخــت پــه تېرېــدو ســره د
مخکنــي نشــر مکلفيتونــو لپــاره زمينــه جــوړوي ،البتــه پــه هغــه صــورت کــې چــې عامــه بنســټونه
پــه دې ســاحه کــې وړتیــا پيــدا کــړي .پــه اصــل کــې دغــه سيســتم ډاډمنــوي چــې د هغــو اطالعاتــو
انــدازه چــې بايــد خپــاره شــي ،د وخــت پــه تېرېــدو ډېرېــږي.
کــه چېــرې اطالعــات لــه مخکــې خپــاره شــي ،نــو افــراد اړ نــه دي دغــه اطالعــات وغــواړي .د
يادونــې ده چــې د اطالعاتــو غوښــتنې تــه ځــواب د دې پــه پرتلــه زيات وخت نيســي چــې اطالعات
لــه مخکــې چمتــو شــي .نــو منطقــي کار دا دى چــې دغــو اطالعاتــو تــه د انتظــار پــر ځاى پــه مخکني
نشــر کــې پــه عامــه ګټــو پــورې تــړاو لرونکــو هــر ډول اطالعاتــو تــه پراختيــا ورکــړل شــي.
پــه هندوســتان کــې دغــه قانــون لــه دولتــي چارواکــو غــواړي چــې د مخکنــي نشــر د ډېــرو کمــو
اړتيــاوو پــر پــوره کولــو ســربېره ،ډېــر اطالعــات د مخکنــي نشــر پــر بنســټ د امــکان تــر کچــې
خپــاره کــړي ،څــو د غوښــتنو انــدازې کمــې شــي.

د 'په خپله د اطالعاتو خپرولو' مهم ډولونه:
هغه اطالعات چې د مخکني نشر د مکلفيتونو اړوندېږي ،پر دوو مهمو ډلو وېشلکېداى شي.
لومــړۍ ډلــه هغــه اطالعــات دي چــې پــه دوره يــي ډول نــوي او چمتــو کېــږي او ښــه بېلګــه يــې
بوديجــه ده چــې هــر کال پــه عــادي ډول نــوې کېــږي.
پــه دې ډول اطالعاتــو کــې اصلــي ننګونــه د دې ډاډمــن کــول دي چــې اطالعــات پــه دوره يــي
ډول نــوي کېــږي .پــه ډېــری مــواردو کــې دولتــي چارواکــي هڅــه کــوي اطالعــات پــر ليکــه شــي،
خــو وروســته بيــا هغــوى د اطالعاتــو نــوي کــول لــه يــاده باســي .دغــه کار يــو ډول سيســتم تــه
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اړتيــا لــري او همدارنګــه د هغــو چارواکــو فعــال مالتــړ تــه اړ دي چــې د دې ډلــې اطالعاتــو
برابرولــو مســوول دي؛ ځکــه هغــوى هغــه کســان دي چــې بايــد اقــدام وکــړي ،څــو ډاډ رامنځتــه
کــړي چــې دغــه ډول اطالعــات د السرســي وړ دي.
پــه تیورکــي ډول د اطالعاتــو هغــه ټولوونکــي پــه کــې شــاملېږي چــې پــه مســتقيم ډول د وېبپاڼــې
لــه مســوولینو ســره پــه اړيکــه کــې کېــږي ،البتــه د اطــاع رســونې مرجــع د مســوول لــه شــاملولو
پرتــه؛ د هغــه شــاملولو تــه اړتيــا نشــته ،دغــه کار پــر یــاد مســوول د ډېــر مســوولیت او پــه کار کــې
د ځنــډ المــل کېــږي.
دويــم الس اطالعــات هغــه دي چــې پــه پرلــه پســې ډول چمتــو کېــږي او وروســته اپلــوډ تــه اړتيــا
لــري .د دې ډول اطالعاتــو بېلګــې قراردادونــه ،د پاليســيو تصميمونــه ،جوازنامــې ،احصايــوي
اطالعــات او د پروګرامونــو اســناد دي.
د يادونــې ده ،د دې ډول اطالعاتــو تــازه کــول ډېــر ســخت کار دى؛ ځکــه چــې دغــه اطالعــات
پــه خپــل ذات کــې پــان شــوي نــه دي او پــه منظــم ډول نــه برابرېــږي.
د دغــه کار لپــاره بایــد پــه ځانګــړو دولتــي بنســټونو کــې يــو سيســتم رامنځتــه شــي ،البتــه د هغــو
کســانو د شــمېر پــه پــام کــې نيولــو ســره چــې د دې ډول اطالعاتــو پــه چمتــو کولــو کــې شــامل دي.
د برېښــنايي وســیلې لــه الرې اطالعــات خپــرول اســان او ارزان تمامېــږي ،د ډېــری اطالعاتــو
لپــاره دغــه کړنچــاره بســنه کــوي چــې د وېبپاڼــې لــه لــوري خپرېــږي.
پــه هــر حــال ،د اطالعاتــو مشــخصې بېلګــې بايــد پــه داســې ډول برابــرې شــي څــو ډاډ ترالســه
شــي ،هغــه شــمېر کســان چــې پــه ځانګــړي ډول (د يــوې پــروژې لــه الرې) زيانمــن شــوي،
کــوالى شــي دغــه ډول اطالعاتــو تــه السرســى پيــدا کــړي.
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مهم ټکي:
 -۱د اساســي فعاليتونــو ،بنســټیزو جوړښــتونو ،سيســتمونو ،ښــوونيزو پروګرامونــو او اړيکو پهګــډون د
فعاليــت ځینــې مهمــې ســاحې شــته چــې اطالعاتــو ته د السرســي قانــون په پلــيکولو کــې ورته اړتيــا ده.
 -٢د پلــي کېــدو يــوه مهمــه وســيله دا ده چــې د دولتــي چارواکــو لپــاره يــو پــراخ او د مرکــزي
کچــې پــان برابــر شــي.
 -٣د اطــاع رســونې مرجــع مســوولين د دغــه ډول ډېــری فعاليتونــو پلــي کولــو مســووليت لــري،
خــو دغــه کار بايــد د نــورو چارواکــو پــه همــکارۍ ترســره شــي او ځينــې نــورې کړنــې بايــد د
نــورو مدنــي فعالينــو لــه لــوري مخــې تــه یــووړل شــي.
 -٤د اطــاع رســونې مرجــع پــر مســوولينو او څارنيــزو بنســټونو ســربېره ،مهمــه دا ده چــې د
ســتونزې غوټــه تشــخيص او د هــواري لپــاره یــې زمینــه برابــره شــي.
 -٥يــو شــمېر سيســتمونه بايــد رامنځتــه شــي څــو اطالعاتو تــه د السرســي قانون پــه ســم ډول پليکېدو
کــې ډاډ ترالســه شــي .پــه دغــه ځــاىکــېکليــدي سيســتمونه هغــه دي چــې پــه دې اړه ډاډ رامنځتــهکــوي
چــې اطالعــات پخــوا ډاګيــز شــوي او د اطالعاتــو غوښــتنې تــه پــر وخــت ځــواب ورکړل شــوى دى.
 -٦روزنيــز پروګــرام يــوه ډېــره ســتره او د اړتيــا وړ ســاحه ده ،د لومړيتــوب درجــه بنــدۍ تــه اړتيــا
لــري او احتمــا ًال لومــړى د اطــاع رســونې مرجــع پــر مســوولينو تمرکــز کوي.
 -٧د اړيکــو د اغېزناکــو کورنيــو او بهرنيــو سيســتمونو رامنځتــه کــول ،اطالعاتــو تــه د السرســي
قانــون د پلــي کېــدو پــه پرمختــګ کــې يــوه ډېــره مهمــه الره ده.
' -٨پــه خپلــه د اطالعاتــو خپــرول' ډېــره مهمــه چــاره ده ،ځکــه چــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق
عامــه او تــر ډېــرو خلکــو رســېږي .دغــهکار دغــه راز لــه دې اســتازیتوبکــوي چــې خلــک د چارواکو
لــه خــوا اطالعاتــو تــه السرســى لــري او لــه همــدې املــه د اطالعاتــو ترالســه کولــو غوښــتنه کــوي.
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 -٩دغــه کار منطقــي دى چــې د عامــه ګټــې اړونــد اطالعــات 'پــه خپلــه د اطالعاتــو خپرولــو' پــر
بنســټ خپــاره شــي ،لــه دې املــه چــې د اطالعاتــو مخکــې خپــرول د غوښــتنې پــر بنســټ ترالســه
کولــو پــه پرتلــه اســان او چټــک دي.
 -١٠دا پــر يــوه ننګونــه بدلېــداى شــي چــې 'پــه خپلــه د اطالعاتــو خپرولــو' مکلفيتونــو پــه اړه
اطالعــات پــه اناليــن ډول ترالســه شــي .نــورې ســترې ننګونــې دا دي څــو ډاډمــن شــئ چــې دغــه
اطالعــات نــوي شــوي او لــه نــوي کېــدو ســره یــې د وخــت پــه تېرېــدو بدلــون کــړى او هــم چمتــو
شــوي اطالعــات د غوښــتنې پــر بنســټ پــه منظــم ډول اپلــوډ کېــږي.
 -۱۱د وېبپاڼــې لــه الرې د اطالعاتــو برېښــنايي چمتــو کــول ډېــر اغېزنــاک او مهــم دي ،خــو د
اطالعاتــو کليــدي او مشــخصې کڅــوړې بايــد لــه نــورو الرو ترالســه شــي ،څــو ډاډ رامنځتــه شــي
چــې اطالعــات د داســې کســانو پــه واک کــې لوېدلــى شــي چــې ورتــه اړتیــا لــري.
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تــر ممکــن حــده هڅــه وکـړئ چــې غوښــتنه مــو
ډېــره روښــانه ،کــره او معتبــره وي.
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شلم څپرکی

د اطالعاتو غوښتنې تعقیب
د اطالعاتو غوښتنې د موضوع تعقیب

عامــه بنســټونه پــه ډېــرو حالتونــو کــې لــه منــل شــوو مقرراتــو ســره ســم تعامــل نــه کــوي ،دوى د
اطالعاتــو د غوښــتنو پــه ترتیبولــو کــې خنډونــه جــوړوي او پــه اســانۍ ځــواب نــه ورکــوي ،جزيــي
اطالعــات برابــروي ،د اطالعاتــو پــه برابرولــو کــې ډېرې پيســې غــواړي او دې ته ورته نورې ســتونزې
جــوړوي ،ترڅــو د اطالعاتــو غوښــتونکي زړه تــورېکــړي او لــه خپلــې غوښــتنې څخــه الس واخلــي.

د ډيموکراســي او قانــون مرکــز ( ،)CLDد بوديجــې د نړيوالــې همــکارۍ بنســټ ( )IBPاو
واکســس اېنفــو ايــروپ لــه څېړنــې ســره ســم چــې د  ٦غوښــتنو پــر بنســټ برابــر شــوى او د نــړۍ
پــه  ٨٠بېالبېلــو هېوادونــو کــې ترســره شــوې ،حيرانوونکــې پايلــې يــې څرګنــدوي:
•په ټولو قضيو کې يوازې  ٤٥سلنه اطالعات (بشپړ او جزيي) برابر شوي وو.
•د ټولــو غوښــتنو  ٣٨ســلنه لــه غلــي (صامــت) رد ســره مــخ شــوې وې .دغــه کار لــه ٨٨
هېوادونــو څخــه پــه  ٥٥هېوادونــو کــې ترســره شــوى و.
•د ټولــو غوښــتنو  ٤٢ســلنه اطالعاتــو تــه د السرســي حــق لــه قانــون ســره تطابــق نــه درلــود (د
شــکايتونو ځوابونــه هغــه وخــت رامنځتــه شــوي وو چــې اطالعــات تــرې وړانــدې چمتــو شــوي
وو يــا دولتــي بنســټونو ادعــا کــړې وه چــې غوښــتل شــوي اطالعــات لــه ځــان ســره نــه لــري).
•د غوښــتنو لــه  ٥٠ســلنې زياتــه برخــه لــه يــو ځــل زيــات مطــرح کېــږي ،خــو اطالعــات
يــوازې پــه  ٢٢ســلنه قضيــو کــې لــه يــو ځــل کوښــښ وروســته برابــر شــوي وو.
•تقاضــا تــه د ځــواب منځنــۍ نېټــه لــه  ٩٠تــر  ٦٠ورځــو ده او يــوازې  ٩هېوادونــو يــادې
شــوې شــپږ پوښــتنې پــه منځنــۍ کچــه پــه  ٣٠ورځــو کــې ځــواب کــړې دي.
•هغــه هېوادونــه چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون لــري ،پــه ټولــو شــاخصونو کــې د هغــو
هېوادونــو څخــه چــې يــاد قانــون نــه لــري ،ښــه کار ترســره کــړى دى.
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•تازه ډيموکراسۍ ډېرې پرانيستې دي او له  ١٥مهمو ټکو څخه دوه پر درې يې مراعاتوي.
•داســې څــو قضيــې شــته چــې چارواکــي پــه حقيقــت کــې د السرســي د رد لپــاره د اســتثناوو
د لوړولــو پــه لټــه کــې وو.
پايلــې داســې څرګنــدوي چــې غوښــتونکي ټينــګار تــه اړتيــا لــري ،څــو لومړنــي رد او ناکامــۍ تــه
وخــت ور نــه کــړي او پــه چټکــۍ ســره هغــوى د ځــواب لــه ترالســه کولــو لــرې وســاتي.
اطالعاتــو تــه د السرســي حــق برخــه کــې ټينــګار او د ډېــر ســخت نــه نیولــو موازنــې تــه اړتيــا
لــري .لــه عامــه بنســټونو ســره د خرابــو اړيکــو درلــودل ،د اطالعاتــو د السرســي پــه برخــه کــې
مرســته نــه کــوي ،پــه ځانګــړي ډول هغــه وخــت چــې دوى د اړيکــو جوړلــو کوښــښ وکــړي ،کــه
چېــرې دوى پاتــې هــم راشــي ،لــه بلــې خــوا تاســې بايــد د هغــوى نــا ســم چلنــد هــم ونــه زغمــئ.

 -۱د غوښتنو ردول:

پــه ځينــو حاالتــو کــې ښــايي د غوښــتنې ســپارل ناممکــن وي؛ د بېلګــې پــه ډول ،کــه عامــه بنســټ
د اطــاع رســونې مســووله مرجــع نــه وي ټاکلــې او يــا ښــايي دا غوښــتنه څــوک ونــه منــي.
د غــوره ځــواب ورکونــې څرنګوالــى پــه هغــه څــه پــورې اړونــد دی چــې واقــع کېــږي ،ځينــي
ځوابونــه پــه النــدې ډول لېســت شــوي دي:
•دا بــه غــوره وي يادونــه وکــړو چــې عامــه بنســټ بايــد پــه هغــه صــورت کــې چــې اطالعاتــو
تــه د رســېدو مســوول نــه وي ټــاکل شــوى ،د اطالعاتــو غوښــتنې ومنــي.
• دا بــهګټــوره وي چــې د عمومــي اطالعاتــو د ډاګيــز کېــدو قانــون د مقرراتــو يوهکاپي هغــه چارواکي
تــه چــې تاســې ورتــه السرســى مومــئ ،وښــيئ (او داکاپي په غوښــتنهکې شــاملېدای شــي).
•تاســې کــوالى شــئ چــې د عامــه بنســټ مشــر تــه وليکــئ او د دغــه ليــک کاپــي اطالعاتــو ته د
السرســي د څارنــې کمېســيون تــه واســتوئ ،څــو څرګنــده کــړئ ،کــوم څــه چــې ترســره کــوئ،
پــرې پوهېــږئ او د خپلــې غوښــتنې پــه اړه جــدي ياســت.
•کوښــښ وکــړئ پــه دې اړه د عامــه بنســټ لــه مشــر ســره بحــث وکــړئ او يــا د دغــه عامــه
بنســټ نــورو برخــو تــه والړ شــئ.
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•پرتــه لــه دې چــې غوســه نــاک و اوســئ ،ټینــګار کوونکــي و اوســئ او پــه يــاد ولــرئ چــې لــه
قانــون ســره ســم دا ستاســې حــق دى.

 -۲د غوښتنې غلی (صامت) رد:

د شــپږو پوښــتنو د کمپايــن پايلــې پــه څرګنــده ښــيي چــې غلــی (صامــت) رد ډېــر عــام دى ،کــه
څــه هــم دا پايلــې د مکلفيتونــو د بشــپړ رد اســتازیتوب کــوي چــې اطالعاتــو تــه د السرســي حــق
پــه قانــون کــې تنظيــم شــوې دي.
تجربــه داســې ښــيي چــې د غوښــتنې وړانــدې کولــو طريقــه احتمــا ًال هغــه وخــت ســتر اغېــز لــري
چــې د النــدې يــادو شــوو ټکــو پــر بنســټ ورســره جــدي چلنــد وشــي .د ښــو ځوابونــو جوړولــو
لپــاره ځینــې الرې پــه النــدې ډول دي:
•د چارواکو خوښېږي څو پر سختو غوښتنو سترګې پټې کړي ،د دې لپاره:
•د اطالعاتو لپاره غوښتنه په روښانه ،منظم او دقيق ډول وړاندې کړئ.
•د غوښــتنې پــه يــوه فــورم کــې د اطالعاتــو بېالبېــل ډولونــه مــه غــواړئ ،د دې پــر ځــاى دوه
بېلــې غوښــتنې وســپارئ.
•کــه چېــرې غوښــتنې تــه پــه ځــواب کــې د ډېــرو اطالعاتــو رامنځتــه کولــو اړتیــا وي ،پــه دغــه
صــورت کــې کوښــښ وکــړئ ،غوښــتنه داســې وي چــې هغــې تــه ځــواب ورکــول ډېــر اســان
وي (پــه محــل کــې د شــته فايلونــو لــه الرې د پلټنــې وړانــدې کــول).
•پــه ډېــر احتمــال ســره چــې چارواکــي جــدي غوښــتنې د هغــو پــه شــايد او بايــد ډول څېــړي،
نــو د دې لپــاره:
•کــه چېرتــه غوښــتنه پــه کتبــي ډول وړانــدې کــوئ ،د امــکان پــه صــورت کــې لــه هغــې چاپــي
پاڼــې ،چــې عنــوان ولــري ،کار واخلــئ او يــا هــم د خپــل بنســټ نــوم پــه کــې ولیکــئ.
•کــه چېــرې غوښــتنه پــه شــخصي ډول وړانــدې کــوئ ،کوښــښ وکــړئ هغــه شــخص چــې
غوښــتنه ترالســه کــوي ،قانــع کــړئ چــې تاســو د دې غوښــتنې پــه اړه جــدي ياســت.
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•چارواکو ته د هغوى د مکلفيتونو په اړه داسې يادونه وکړئ:
•پــه خپلــه غوښــتنه کــې يادونــه وکــړئ چــې ستاســې غوښــتنه د عمومــي اطالعاتــو د ډاګيــز
کولــو لــه قانــون ســره ســمه ترتیــب شــوې ده.
•چارواکــو تــه د هغــوى د ځينــو مســووليتونو پــه اړه يادونــه وکړئ :د غوښــتنې ثبت ،په لســو ورځو
کــې د ځــواب چمتــو کــول،کــه اطالعــات د اســتثناوو په محــدودهکــې وي ،د غوښــتنې رد ،په دې
اړه د جزيــي اطالعاتــو چمتــو کــول او د اطالعاتــو د ممانعــت لپــاره د داليلو چمتو کول.
خپلــې غوښــتنې تعقيــب کــړئ ،کــه چېــرې مــو ژر ځــواب ترالســه نــه کــړ؛ د بېلګــې پــه توګــه ،کــه
چېرتــه لــه  ١۰ورځــو وروســته هــم ځــواب ترالســه نــه شــو ،دا کړنــه د دې څرګندونــه کــوي چــې
تاســې جــدي ياســت او غوښــتنه تعقيبــوئ :پــه ډېــرى قضيــو کــې تعقيــب د کار د دوام لپــاره بســنه
کــوي .ستاســې لــه لــوري تعقيــب د دې ښــودنه کــوي چــې عامــه بنســټ مکلــف دى څــو پــه ١۰
ورځــو کــې د دغــه قانــون لــه شــپږمې مــادې ســره ســم ځــواب درتــه چمتــو کــړي.
د اطالعاتــو خپلــه غوښــتنه تعقیــب کــړئ ،هڅــه وکــړئ ټېلېفــون وکــړئ او ليــک واســتوئ ،پــر
دې تاکيــد کــوئ چــې د اطالعاتــو تــر الســه کــول ستاســو حــق دی .تعقيــب دا ښــيي چــې تاســې
اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون تــه د دې مســئلې د اســتيناف غوښــتنې حــق هــم
لــرئ چــې د مالــي ســتونزو المــل ګرځــي (او يــا احتمــا ًال لــه هغــه ډېــر بــد او تاســې يادونــه وکــړئ
چــې چارواکــي جريمــه کېــدای شــي او د ممانعــت لــه املــه بنــدي کېــدای هــم شــي).

 -۳نا مطلوب ځوابونه:

ښــايي پــه ځينــو قضيــو کــې چارواکــي يــوې غوښــتنې تــه داســې ځوابونــه چمتــو کــړي چــې د
غوښــتنې ځــواب نــه وي .پــه دې قضيــه کــې تعقيــب ډېــر مهــم دى .د عامــه بنســټ لــه لــوري
(رســمي يــا نــا رســمي) د فــوري ځــواب تعقيــب د غوښــتنې د پېچلتيــا المــل نــه ګرځــي .کــه
چېــرې مــو لــه تعقيــب ســره احســاس کــړه چــې د يــوه مقــام ځــواب خنــډ جوړوونکــى دى ،پــه
دغــه صــورت کــې هغــوى تــه د هغــوى د مکلفيــت پــه اړه يادونــه کــوالى شــئ.
ځينــي معذرتونــه شــته او چارواکــي کوښــښ کــوي چــې د اطالعاتــو د نــه چمتــو کېــدو پــه صورت
کــې دغــه معذرتونــه لــه وړندايــز شــوو ځوابونــو ســره درتــه وړانــدې کړي:
د چارواکي معذرت :موږ د دغو اطالعاتو د لټون لپاره وخت نه لرو.
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ستاســو ځــواب :د اطالعاتــو خپرېــدو لــه قانــون ســره ســم د دغــه کار ترســره کــول ستاســې وجيبــه
ده او بايــد هغــه د خپلــو کاري لومړيتوبونــو پــه توګــه وپلټــئ.
د چارواکي معذرت :تاسې ته د دغو اطالعاتو درلودل مهم نه دي.
ستاســو ځــواب :لــه قانــون ســره ســم د اطالعاتــو د مهــم والــي او نــه مهــم والــي پــه اړه تصمیــم پــه
تاســو پــورې اړه نــه لــري .يــوازې اســتثنا کــوالى شــي چــې د اطالعاتــو چمتــو کولــو رد توجيــه کــړي.
د چارواکــي معــذرت :دغــه اطالعــات زمــا د يــوه همــکار لــه خــوا رامنځتــه شــوي وو ،تاســې يــې
بايــد لــه هغــه نــه وغــواړئ.
ستاســو ځــواب :پــه ټولــه کــې قانــون ،مکلفيــت د عامــه بنســټونو پــر غــاړه اچولــى دى .تاســې
هغــه څــوک ياســت چــې بايــد لــه خپلــو همکارانــو ســره مشــوره وکــړئ او دغــه کار د هغــه پــه
اساســي وخــت کــې ترســره کــړئ.
د چارواکــي معــذرت :هغــه اطالعــات چــې تاســې يــې غــواړئ ،ډېــر زيــات دي او مــوږ يــې د
چمتــو کولــو لپــاره وخــت نــه لــرو.
ستاسو ځواب :قانون حکم کوي څو اطالعات چمتو شي ،که څه هم ډېر وي.
د چارواکــي معــذرت :مــوږ پــر دې غوښــتنه کار کــوو او وروســته بــه تاســو تــه اطــاع درکــړو.
تاســو بايــد لــه مــوږ ســره اړيکــه ونــه نيســئ ،مــوږ لــه تاســو ســره اړيکــه نيســو.
ستاســو ځــواب :قانــون تاســو تــه د ځــواب لپــاره  ١۰ورځــې وخــت درکــوي ،دغــه وخــت د
درېيــو نــورو ورځــو لپــاره غځېدلــى شــي ،کــه مــو لــه دغــه مهلتــه تجــاوز وکــړ ،نــو پــه اصــل کــې
تاســو قانــون تــر پښــو النــدې کــړی دى.
د چارواکــي معــذرت :پــه دې برخــه کــې پــه څــه نــه پوهېــږم ،لــه خپــل لوړپــوړي مقــام
ســره بــه خبــرې وکــړم.
ستاســو ځــواب :تاســې مکلــف ياســت چــې پــر دغــه قانــون وپوهېــږئ ،کــه چېــرې اړتيــا وي لــه
خپــل لوړپــوړي کــس ســره خبــرې وکــړئ ،تاســو بايــد يــاد شــوي اطالعــات پــه  ١۰ورځــو
کــې چمتــو کــړئ.
د چارواکــي معــذرت :تاســو حــق نــه لــرئ دغــه اطالعــات وغــواړئ ،دغــه اطالعــات پــه عامــه
بنســټونو پــورې اړه لــري.
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ستاســو ځــواب :نــوى قانــون حکــم کــوي چــې ټــول هغــه اطالعــات چــې لــه تاســو ســره دي ،هغــه
عامــه اطالعــات دي ،يــوازې لــږ اطالعــات د اســتثناوو د رژيــم اړوندېــږي .د دغــو اطالعاتــو پــه
اړه ستاســو چلنــد ســم نــه دى ،ســره لــه دې چــې دغــه اطالعــات مخکــې پــه اســتثناوو کــې راتلــل.
د چارواکــي معــذرت :دغــه اطالعــات پــه مــوږ پــورې اړه نــه لــري ،دغــه اطالعــات د يــوه بــل
شــخص او بــل عامــه بنســټ لــه لــوري چمتــو شــوي وو.
ستاســو ځــواب :هــر څرنګــه چــې وي ،هغــه بايــد تاســې چمتــو کــړئ ،کــه يــوه کاپــي یــې ولــرئ
او کــه دغــه اطالعــات د يــوه بــل بنســټ لــه لــوري چمتــو شــوي وي ،تاســې دا غوښــتنه هماغــه
دولتــي بنســټ تــه ورســوئ (راجــع کــړئ).
کــه چېــرې چارواکــي د مخنیــوي هڅــه ونــه کــړي ،لــه هغــوى ســره مشــوره ګټــوره تمامېــږي،
دغــه کار لــه تاســو ســره همــکاري کــوي چــې:
•هغــه ســتونزې چــې هغــوى يــې ستاســو لــه غوښــتنې ســره پــه چلنــد کــې لــري ،وپېژنــئ او
لــه هغــوی ســره د هغــو پــه کــره کېــدو کــې مرســته وکــړئ او یــا هغــه ســمې کــړئ ،څــو د
هغــوی د چلنــد لپــاره اســانه شــي.
•لــه هغــوی ســره مرســته وکــړئ ،څــو وپوهېــږي چــې تاســو پــه رښــتیا پــه خپلــه غوښــتنه کــې
څــه شــی غــواړئ ،دغــه کار ستاســو غوښــتنې تــه د ســم ځــواب پــه وړانــدې کولــو کــې لــه
هغــوی ســره مرســته کــوي او پــوه شــي چــې کــوم نــور عامــه بنســټونه ستاســې لــه غوښــتنې
ســره اغېزنــاک تعامــل کــوالى شــي.

 -۴د نيمګړو او ناسمو اطالعاتو چمتو کول:

ځينــې وختونــه ممکــن عامــه بنســټونه ادعــا وکــړي چــې دوى لــه ځــان ســره اطالعــات نــه لــري.
پــه دې صــورت کــې تاســې بايــد پلټنــه وکــړئ چــې ايــا پــر دې ادعــا بــاور لــري او کــه نــه ،يــا څــه
ډول غبرګــون ښــکاروي ،پــه دې اړه ځينــې النــدې ټکــي پــه پــام کــې ونيســئ:
•کــوم کار چــې دغــه عامــه بنســټ يــې کــوي ،پــه پــام کــې ونيســئ ،د بنســټ کارونــو تــه پــه
کتــو څېړنــه وکــړئ چــې دغــه اطالعــات بايــد لــه يــاد بنســټ ســره وي کــه نــه.
•پــه پــام کــې ولــرئ ،کــه عامــه بنســټ ټــول اطالعــات ونــه لــري ،بايــد لــږ تــر لــږه د دغــو
اطالعاتــو يــوه برخــه لــه ځــان ســره ولــري او پــه کــوم حالــت کــې دغــه بنســټ د اطالعاتــو نــه
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ورکولــو ځــواب نــه شــي ورکــوالى ،خــو دغــه بنســټ بايــد هغــه اطالعــات چــې لــري يــې،
تاســو تــه يــې چمتــو کــړي.
•که چېرې مو کومه بله ډېره بريالۍ الره وليده ،اطالعات له هماغې الرې ترالسه کړئ.
•هغــه دالیــل ســمبال کــړئ چــې فکــر کــوئ عامــه بنســټونه بايــد د هغــو پــر بنســټ دغــه
اطالعــات لــه ځــان ســره ولــري او داليــل دا چــې هغــوی مکلــف دي ،هغــه اطالعــات چــې
پــه الس کــې یــې لــري ،کــه ُکلــي وي او یــا هــم جزيــي ،چمتــو کــړي.
•کــه چېــرې دغــه اطالعــات داســې وي چــې دولــت بايــد هغــه ولــري ،پوښــتنه تــرې وکــړئ
چــې لــه کــوم عامــه بنســټ ســره دي.
پــه نــورو قضيــو کــې عامــه بنســټونه کــوالى شــي چــې نيمګــړي او يــا هــم ناســم اطالعــات چمتــو
کــړي .د ځــواب د څرنګوالــي پــه اړه يــې ځينــي احتمالــي الرې دا دي:
•مشــخص کــړئ چــې اطالعــات غلــط دي کــه نيمګــړي او پــه څرګنــده ووایاســت چــې د
عامــه بنســټ مکلفیــت د بشــپړو اطالعاتــو چمتــو کــول دي.
•وپوښتئ چې کوم نور عامه بنسټونه بشپړ معلومات له ځان سره لري.
•داســې داليــل وړانــدې کــړئ چــې ولــې تاســو بــاور لــرئ چــې عامــه بنســټ ډېــر بشــپړ
اطالعــات لــري او يــا يــې بايــد ولــري.
•پــه ګوتــه کــړئ چــې کــه چېــرې هغــوی د اطالعاتــو د يــوې برخــې د چمتــو کولــو مخنیــوی
کــوي ،هغــوی بايــد تاســو تــه ووايــي او د دغــه ممانعــت داليــل درتــه چمتــو کــړي (هغــوی نــه
شــي کــوالى کــه چېــرې يــې تاســو نــه یاســت خبــر کــړي ،د اطالعاتــو يــوه برخــه منــع وبولــي).
•کــه چېــرې تاســې پــر دغــه بــاور ياســت چــې غوښــتنه مــو د پوهېــدو وړ نــه ده ،هغــه په بــل ډول
وړانــدې کــړئ او کوښــښ وکــړئ ،څــو چارواکــي وپوهېــږي چــې تاســې د څه انتظار باســئ.
•کوښــښ وکــړئ چــې پــه دې برخــه کــې د عامــه بنســټ پــر حقوقــي اهميــت ټينــګار وکــړئ او
همدارنګــه ټينــګار وکــړئ چــې تاســې د ناکامــۍ پــه صــورت کــې کــوالى شــئ چــې اطالعاتــو
تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون تــه اســتيناف طلبــي وکــړئ.
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 -۵له حده ډېرې پيسې اخيستل:

که عامه بنسټونه له حده ډېرې پيسې اخلي ،نو له الندې الرو چارو کار واخلئ:
•د فيــس لــه کړنــاې او مناســبې انــدازې ځــان خبــر کــړئ (اوومــه مــاده د هغــو لګښــتونو
محدوديتونــه چمتــو کــوي چــې عامــه بنســټونو يــې وضــع کــوي).

•هغــه لــه نــورو عامــه بنســټونو ســره پرتلــه کـړئ (پــه هغــه ځــاى کــې چــې تاســې پــه خپلــه بلــه
غوښــتنه کــې کــم لګښــت ورکــړى وي).
•موجه دالیل وړاندې کړئ چې ولې بايد دا لګښتونه کم وي.

 -۶ردول (د شفاهي رد په ګډون):

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ۵مــې مــادې د ۲مــې فقــرې لــه مخــې ،شــفاهي رد مجــاز نــه لــري.
غوښــتونکى بايــد لــږ تــر لــږهکوښــښ وکــړي چې پــر کتبي (ليکلــي) رد ترالســهکولــو ټينــګار وکړي.
د ځينــو غوښــتنو ردول قانونــي وي او کېــدای شــي اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون کــې شــامل
وي ،خــو تاســې بايــد کوښــښ وکــړئ او څرګنــده کــړئ چــې ايــا يــوه اســتثنا قانونــي ده او کــه نــه.
دغــه کار ســتونزمن دى؛ ځکــه چــې تاســې حقيقــي اطالعــات نــه دي ليدلــي او بشــپړ السرســى
ورتــه نــه لــرئ چــې ايــا پــه اســتثناوو کــې راځــي او کــه نــه؟
تاســو کــوالى شــئ د تقاضــا د رد پــه صــورت کــې اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون
تــه خپلــه د اســيتناف غوښــتنه وړانــدې کــړئ ،خــو ګټــوره بــه وي څــو کوښــښ وشــي چــې د رد
پــه اړه اســتدالل د عامــه بنســټونو مخــې تــه وشــي.
د ځينو هغو ټکو يادونه چې ممکن په دې اړه ګټور وي:
•هغــه الر چــې ممکــن عامــه بنســټونه يــې غــوره کــړي ،قانــون بدلــون ورکــړى دى .عامــه
بنســټونه ادعــا نــه شــي کولــى چــې اکثــره اطالعــات او يــا هــم ټــول اطالعــات محــرم دي .د
دې پــر ځــاى بايــد يــاد شــوي بنســټونه د اطالعاتــو نــه ورکــړه توجيــه کــړي.
•اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ۱۵مــې مــادې لــه مخــې ،هــر رد بايــد اطالعاتــو تــه د
السرســي قانــون د متــن د حکــم پــر بنســټ وشــي.
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•ډېــرى يــادې شــوې اســتثناوې بايــد هغــه زيــان تشــخيص کــړي چــې ســاتل شــوې ګټــې يــې
زغمــي (ور پېښــېږي) ،عامــه بنســټونه بايــد هغــه زيانونــه تشــخيصکــړي چــې رامنځتــهکېــږي.

مهم ټکي:
 -۱بېالبېلــې الرې شــته چــې عامــه بنســټونه کــوالی شــي پــه نــا مشــروع ډول اطالعاتــو تــه د
السرســي حــق منــع کــړي چــې الرې يــې دا دي :د غوښــتنې منلــو رد ،غوښــتنو پــه ځــواب ویلــو
کــې نــه برياليتــوب (صامــت رد) ،د اطالعاتــو د نــه برابرولــو پــه تــړاو د نامشــروعو معذرتونــو
وړانــدې کــول او يــا هــم پــه جزيــي او نيمګــړي ډول د اطالعاتــو چمتــو کــول.
 -۲تاســو بايــد اراده لرونکــي او مســلکي و اوســئ ،پــر خپلــو حقونــو ټينــګار وکـړئ ،خــو غوســه
نــاک او ســتونزه زېږوونکــی مــه اوســئ.
 -۳تــل کوښــښ وکــړئ چــې هــره ســتونزه د عامــه بنســټونو پــه کچــه حــل کــړئ .پــه هــر حــال،
تاســو اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون د اســتيناف غوښــتنې حــق لــرئ او کلــه چــې
لــه دولتــي بنســټونو ســره مــخ کېــږئ ،هغــه مــو بايــد روښــانه کــړي وي.
 -۴تر ممکن حده هڅه وکړئ چې غوښتنه مو ډېره روښانه ،کره او معتبره وي.
 -۵د هغــو نظرياتــو پــه ځــواب کــې چــې د دولتــي بنســټونو لــه لــوري کېــږي ،مســلکي اوســئ،
قانــون تــه مراجعــه او اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون تــه د اســتيناف غوښــتنې حــق
پــه پــام کــې ولــرئ.
 -۶د عامــه بنســټونو ځوابونــه پــه چټکــۍ ســره تعقيــب کــړئ ،هغــه ټکــي چــې د هغــوى لــه لــوري
مطــرح کېــږي ،روښــانه او ټينــګ ځوابونــه ورکړئ.
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د مدنــي ټولنــې بنســټونه بايــد د عامــه اړيکــو
لپــاره ځانګــړي مســوولين وګومــاري چــې د

اطالعاتــو ترالســه کولــو او غوښــتونکو تــه د
اطالعاتــو ورکولــو بهيــر غښــتلی شــي.
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یویشتم څپرکی

د رسنيو مالتړ تر السه کول
د اطالعاتو په السرسي کې له رسنيو ګټه اخيستنه

پــه ډېــری حاالتــو کــې بــه ګټــوره وي چــې لــه رســنيو ســره د همــکارۍ فضــا رامنځتــه شــي او لــه
وړتيــاوو يــې ګټــه واخيســتل شــي ،څــو د تصميــم نيوونکــو کار اغېزنــاک شــي او هغــه اطالعــات
چــې د غوښــتونکي لــه الرې يــې ترالســه کــړي ،تــر ډېــره خپــاره شــي .د رســنيو اصلــي کار دا دى
چــې اطالعــات خلکــو تــه ورســوي ،د اطالعاتــو نشــر او يــا رســنۍ د نشــر لــه الرې پــر زورواکــو
يــو ډول څارنــه هــم تجربــه کــوي.

د رســنيو يــو بــل مهــم رول د خلکــو د عامــه پوهــاوي لــوړول او بوختــول دي .رســنۍ بايــد عامــه
حــق چــې د ډيموکراســۍ پــر اصولــو پوهېــدل او رعايــت دى ،ســر تــه ورســوي .رســنۍ همدارنګــه
د عمومــي خبــرو د يــوه پلــټ فــارم پــه توګــه عمــل کــوي .پــه همــدې ترتيــب رســنۍ د عامــه ګټــو
اړونــد مســايلو بانــدې د څارنــې ،نيوکــې او بحــث کار تــه اســانتيا ور بښــي.

د مدنــي ټولنــو بنســټونهکــوالى شــي اطالعاتــو ته د السرســي د هڅو او پــه خپل واککــې د اطالعاتو
کارونــې لــه الرې خپــل ظرفيــت لــوړکــړي او لــه رســنيو ســره همــکار شــي.کلــه چې له رســنيو ســره د
همــکار کېــدو تصــور موجــود وي ،مدنــي ټولنــه بايــد النــدې موارد پــه پامکې ونيســي:
 -١د رســنيو لــه بېالبېلــو بڼــو لکــه چاپــي ،ټلوېزيونــي ،راډيويــي او انــان (پرليکــه) ســره د شــبکو
رامنځتــه کولــو تــه اهميــت ورکړي.
 -۲لــه رســنيو ســره د همــکار کېــدو موخــه دا ده څــو اطالعاتــو تــه د عامــه السرســي د اهميــت
لپــاره یــوه عمومــي زمينــه رامنځتــه شــي.
 -٣اطالعاتو ته د خلکو د السرسي لپاره زمينه برابره شي.
له رسنيو څخه سم درک:
د مدنــي ټولنــې فعــاالن بايــد هڅــه وکــړي چــې رســنۍ د يــوه همــکار پــه توګــه درک کــړي ،لــه
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رســنيو ســره د اړيکــو پراختيــا احتمــال هغــه وخــت رامنځتــه کېږي چې تاســو رســنۍ درک کــړئ .له
هغــو ســره ښــې اړيکــې ستاســو د فعاليتونــو د بريــا المــل ګرځــي .لــه رســنيو او رســنيزو کارکوونکــو
ســره د غــوره اړيکــو لــرل ،لــه تاســو ســره همــکاري کــوي ،څــو ډاډ حاصــل کــړئ چــې ستاســو لــه
بلنليکونــو او مطبوعاتــي اعالميــو ســره د لومړيتــوب پــر بنســټ چلنــد کېــږي .دا بــه ډېــره ګرانــه وي
چــې لــه رســنيو ســره لــه همــکارۍ پرتــه ستاســو بلنليکونــو تــه لومړيتــوب ورکــړل شــي.

د رســنيو د موقعيــت پــه اړه معلومــات پيــدا کــول ،لــه رســنيو ســره د غــوره او تلپاتــې اړيکــو ښــه
الره ده چــې لــه ټېلېفونــي اړيکــو ،د رســنيو د دفترونــو پــه مخکــې ســړکونو پــه ســر د ننداريــزو
کارونــو ترســره کولــو او د هغــو د ايډېټرانــو لــه بــورډ څخــه ډېــر اهميــت لــري.
د ټوليــزو رســنيو د څانګــو پــه اړه پوهــاوى ترالســه کــول هــم ګټــور دي ،البتــه د هغــوى لپــاره چــې د
مدنــي ټولنــې پــه بنســټونو کــېکار کــوي؛ د بېلګــې پــه ډول ،دغــهکار لــه تاســو ســره مرســتهکــوي ،څــو
تشــخيصکــړئ چــېکومــه رســنۍ بــه خلکو تــه د اطالعاتو په رســولو کې ستاســو غــوره همــکاره وي.
د رســنيو لــه خپرنيــزې پاليســۍ ســره اشــنا شــئ ،څــو وپوهېــږئ چــې ايــا رســنۍ د عامــه ګټــو پــر
مســايلو تمرکــز کــوي ،دغــه رســنۍ د خپلــو مالکانــو د سياســي انتقــال لېږدوونکــې وســيلې دي
او کــه ســوداګريزې خپرونــې لــري ،د هغــو رســنيزه بڼــه تشــخيص کــړئ ،لکــه ســاده او علمــي
معيارونــه يــا هــم دواړه معيارونــه.
انــان (پرليکــه) رســنۍ خپلــې ځانګړتيــاوې لــري ،البتــه د چټکتيــا او همېشــني اپډېــټ پــه ګــډون.
د مدنــي ټولنــې فعــاالن بايــد پــوه شــي چــې د دوى تعقيبوونکــې رســنۍ يــوه رســنيزه ډلــه ده چــې
ټلوېزيــون ،راډيــو ،ورځپاڼــه او اناليــن رســنۍ پــه کــې دي يــا هــم يــو رســنيز چينــل دى چــې د
رســنيو او اناليــن ورځپاڼــو بڼــه لــري.
د ايډېټرانــو د فعاليــت د څرنګوالــي پــه اړه پوهــه مهمــه ده چــې د چــاپ او خپرېــدو د بهيــر پــه اړه
پوهــه هــم پــه کــې راځــي .د لوســتونکو ،ليدونکــو او لوســتونکو د شــمېر پــه اړه پوهېــدل ،پــر دې
بانــدې پوهېــدل چــې ايــا دوى څــوک دي ،د دې تــر څنــګ پــر دغــه المــل پوهېــدل مهــم دي چــې
ايــا دا تفصيــات مرســته کــوي چــې د خپلــو فعاليتونــو پــه اړه ســم ليدونکــي تشــخيص کــړئ.
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د ژورنالېزم بنسټيز مهارتونه

د مدنــي ټولنــې بنســټونه بايــد د عامــه اړيکــو مســوولينو د ګومارنــې (اســتخدام) پــه اړه فکــر
وکــړي .دغــه مســوولين کــوالى شــي د رســنيو د جلــب پــه اړه پاملرنــه وکــړي .د عامــه اړيکــو
مســوولين کــوالى شــي چــې اطالعــات پــه ســم ډول تاميــن کــړي چــې د رســنيو لــه لــوري خپــاره
شــي .لــه همــدې املــه د مدنــي ټولنــو د فعاالنــو لپــاره ګټــوره ده چــې د ليکوالــۍ د نــوو مهارتونــو
تــر څنــګ د ژورنالېــزم بنســټیز مهارتونــه زده کــړي.
کــه چېــرې د ژورنالېــزم بنســټيز مهارتونــه ،لکــه د خبرونــو ډولونــو او د خبــر ليکنــې خبــري او
فنــي ارزښــتونو بانــدې وپوهېــږي ،نــو تاســو ډاډمــن کېــدالى شــئ چــې ستاســې د مــوادو خپــرول
د رســنيو لپــاره نســبت ًا اســان کار دى.
د ټوليــزو رســنيو لپــاره د اطالعاتــو چمتــو کــول پــه مطبوعاتــي اعالميــو پــورې محــدود نــه دي ،د
رســنيزو پېښــو د تنظيــم مهارتونــه لکــه خبــري غونــډې ،مطبوعاتــي پروګرامونــه ،رســنيزو ناســتو،
د رســنيو مخــې تــه پــر ســړکونو بانــدې ننــدارې او د مطبوعاتــو اپډېــټ ډېــر ګټــور دي.

مطبوعاتي اعالميه:
مطبوعاتــي اعالميــه (خبرپاڼــه) هغــه پــه ســاده ټکــو لیکلــې وينــا ده چــې لــه الرې يــې رســنیو
تــه اطالعــات وېشــل کېــږي ،دغــه راز مطبوعاتــي اعالمیــه هغــه چاپــي او غیــر چاپــي مــوادو

او اطالعاتــو تــه ويــل کېــږي چــې چاپــي او اناليــن رســنيو تــه لېــږل کېــږي ،کــه چېــري ليکلــي
متنونــه پــه يــوه پاڼــه نشــر شــي ،پــه تبليغاتــي اصطــاح مطبوعاتــي اعالميــه نومــول کېــږي ،کلــه
چــې چــاپ شــوي متنونــه ووېشــل شــي هغــې تــه تراکــت وايــي او کــه د کتنــې او لوســتنې لپــاره
پــه ديوالونــو ړلګــول شــي دېتــه (( ديوالــي اعالميــه)) وايــي.
د اعالميــې ژبــه روانــه او ســاده وي ،ډېــره علمــي او ادبــي نــه وي او مطبوعاتــي اعالميــه بایــد د
(څــه ،کلــه ،چېرتــه ،څــه وخــت ،ولــې ،څرنګــه) اطالعــات ولــري .دغــه راز د اعالميــې متــن لنــډ
او ســاده وي او وېشــل يــې د کتابونــو ،بروشــرو او مجلــو پــه څېــر چــې ځانګــړو لوســتونکو تــه
ولېــږل شــي ،کومــه قاعــده نــه لــري او زياتــره يــې پــه ناڅاپــي ډول ســرته رســېږي.
د هــر ویانــد او مطبوعاتــي مســوول لپــاره د مطبوعاتــي اعالميــې ليــکل تــر هــر څــه ډېــر ضــروري
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او اړيــن دي ،د مدنــي ټولنــې مطبوعاتــي مســوولين تــر ډېــره خپلــې موخــې ،الســته راوړنــې او د
خپلــې ادارې بريالــۍ کيســي د ژورنالېســتانو او رســنيو لــه الرې خلکــو تــه رســوي.
د مطبوعاتــي اعالميــې ليکلــو پــر مهــال بایــد د محتــوا مهمــه برخــه پــه نښــه کــړای شــي چــې هغــې
تــه د رســنيو پاملرنــه ور وګرځــي او پــه خپلــه اعالمیــه کــې ورتــه مناســب ځــای بایــد ورکــړل شــي؛
منظــور لــه راښــکونکو کلمــو او پــه زړه پــورې جملــو څخــه دی.

د اعالميــې ليکونکــي بایــد ځــان تــه معلومــه کــړي چــې د ده لوســتونکی څــوک دی ،هغــوی تــه
پــه کومــه لهجــه د پیغــام لېــږل ګټــه او اغېــز لــري؟ د کومــې راډيــو ،ټلوېزيــون ،خبــري اژانــس او
ورځپاڼــې لــه الرې هغــوی (لوســتونکو) تــه د ده پیغــام پــه ښــه توګــه رســېدای شــي؟
پــه مطبوعاتــي اعالميــه کــې د درې ډولــه خلکــو (ډېــر باســواده ،کــم باســواده او بېخــي بــې ســواده)
مخاطبــو د پوهــاوي اړتيــاوې ،پــه پــام کــې نيــول اړيــن دي او روانــه ژبــه کارول ،اســان لفظونــه غوره
کــول ،د پېچلــو ،ســختو ترکيبونــو او د صنايــع او بدایــع لــه کارولــو ډډه کــول ډېــره ضــروري ده.
هغــه مطبوعاتــي مســوولين چــې د مطبوعاتــي اعالميــې د ليکلــو دنــده لــري ،بايــد کوښــښ
وکــړي چــې پــه کــم وخــت کــې ګټــور او پــه زړه پــورې اطالعــات خپلــو لوســتونکو تــه وړانــدې
کــړي .دوی بایــد هڅــه وکــړي چــې پــه جالبــو اطالعاتــو د رســنيو ایډېټــران دې تــه اړ باســي چــې
د دوی د مطبوعاتــي اعالميــې اطالعــات د خپلــو ورځپاڼــو او وېبپاڼــو پــه لومړيــو مخونــو کــې
چــاپ کــړي او راډيوګانــې او ټلوېزيونونــه يــې د خپلــو خبرونــو ســرټکي وګرځــوي.
پــه مطبوعاتــي اعالميــه کــې د نېټــې لیــکل اړيــن دي او د نــورو راپورونــو پــه څېــر پــه اعالميــه
کــې د بــاوري ســرچينې مســتقيم او غیــر مســتقيم نقــل قولونــه د ليکنــې محتــوا تــه ډېــر قــوت
بښــي .دغــه راز د اعالميــې پــه پــای کــې بايــد د مطبوعاتــي مســوول نــوم ،د ټېلېفــون شــمېره ،د
برېښــناليک ادرس او د خپلــې ادارې د وېبپاڼــې ادرس او نــوم وليــکل شــي.
د اعالميــې لــه خپرولــو وروســته مطبوعاتــي مســوول بایــد خپــل ټېلېفــون فعــال وســاتي ،ځکــه
کېــدای شــي رســنۍ د مطبوعاتــي مســوول غــږ او يــا وېډيويــي کلــپ تــه اړتيــا ولــري ،د اړونــدې
موضــوع پــه بــاب پوښــتنې ولــري او يــا نــورو جزئياتــو تــه اړتيــا ولــري.
مطبوعاتــي مســوول بايــد هڅــه وکــړي چــې خپلــه اعالميــه لــه هــرې ممکنــه الرې ،يعنــي رســنيو
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تــه د برېښــناليک لــه الرې ،د ادارې پــه خپلــه وېبپاڼــه او د ادارې اړونــد د فېســبوک پــه ګــډون پــه
ټولنيــزو شــبکو ،د وايبــر ،مســینجر ،وټــس اپ او داســې نــورو د ژورنالېســتانو د ګروپونــو لــه الرې
لــه رســنیو ســره شــريکه شــي.
لــه اعالميــې ســره بايــد د موضــوع اړونــد انځورونــه ،خبــري اډيويــي او وېډيويــي کلېپونــه لــه
رســنيو ســره شــريک شــي ،د انځــور پــر کپشــن ســربېره د عــکاس نــوم او د انځــور د اخيســتو نېټــه
هــم پــه روښــانه ډول وليــکل شــي.

رسنيزې مرکې:

رســنيزې مرکــې لــه پالنــه بهــر او د پــان پــر اســاس ترســره کېــدای شــي .بــې پالنــه مرکــې پــه
هــر ځــاى کــې ترســره کېــدای شــي ،لکــه ســيمينارونو ،د پېښــو د پيــل ،د واده مراســمو او حتــى د
جنــازې او تليــن پــه مراســمو کــې.
د مرکــې خپرېــدو تصميــم (کــه د مرکــې ډول لــه پالنــه بهــر او یــا د پــان پــر اســاس وي) پــه
رســنۍ پــورې اړه لــري ،پــر ځــای د دې چــې پــه ســرچینې پــورې مربــوط وي .لــه همــدې املــه
مدنــي ټولنــه بايــد پــه هــر ځــاى او هــر وخــت کــې د مرکــې لپــاره چمتــو وي.
کله چې مرکه ترسره کوئ:
 -١ژورنالېستانو ته روښانه ځوابونه ورکړئ.
 -۲روښــانه کــړئ چــې ګویــا دغــه اطالعــات محرمانــه او خصوصــي دي (چــې خپــاره نــه شــي)
او عامــه اطالعــات دي (ممکــن د يــوې ناپېژانــده ســرچينې لــه لــوري خپــاره شــي).
 -۳اطالعــات پــوره روښــانه کــړئ ،څــو پــه خپرونــه کــې تــرې د يــوه اســاس پــه توګــه کار
واخيســتل شــي.
 -۴د ژورنالېستانو له لوري ليدنو او اړيکو ته همېشه چمتو و اوسئ.
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خبري ناسته:

خبــري ناســته يــا کنفرانــس هغــه پېښــه ده چــې ژورنالېســتان د هغــو مــوادو پــه اړه پــه کــې خبــرې
کــوي چــې لــه مخکــې چمتــو شــوي او ورتــه رابلــل شــوي دي .موخــه يــې د ټوليــزو رســنيو لپــاره

د خبــر چمتــو کــول دي .هغــه څــه چــې بايــد د دې ډول کنفرانســونو لپــاره چمتــو شــي ،دا دي:

•د کنفرانــس لــه جوړېــدو لــږ تــر لــږه درې ورځــې وړانــدې د ايډېټرانــو بــورډ تــه بلنليــک
واســتوئ .بلنليکونــه پــه چاپــي ،د ايمېــل او یــا هــم د پيغــام پــه بڼــه اســتول کېــږي.
•د اړتيــا پــر مهــال خبــري ناســته لــه اړينــو بشــپړو تياريــو پرتــه هــم ترســره کېدلــى شــي ،کــه
چېــرې مدنــي ټولنــې لــه رســنيو ســره غــوره اړيکــې جــوړې کــړي ،پــه دغــه صــورت کــې بايــد
کومــه ســتونزه جــوړه نــه شــي.
•وګــورئ او ډاډ حاصــل کــړئ چــې بلنليــک مــو د ايډېټرانــو بــورډ تــه رســېدلى کــه نــه ،ډاډ
حاصــل کــړئ چــې دغــه کنفرانــس تــه راتلونکــي ژورنالېســتانو ټــاکل شــوي کــه نــه ،خبرپاڼــه
ور رســېدلې او کــه نــه؟
•مطبوعاتي اعالميه د هغه څه په اړه وليکئ چې په خبري غونډه کې خپرېږي.
•د خبري ناستې لپاره پوه شخص /اشخاص غوره کړئ.
•داسې ځاى تنظيم کړئ چې د ژورنالېستانو او کوربنو لپاره مناسب وي.
•خبري ناسته بايد د رسنيو په مرسته سمبال وي ،يعنې ساليډونه OHP ،او ويډيوګانې.
•د ژورنالېستانو لپاره د حاضري پاڼې چمتو کړئ.
•خبري ناستې بايد لنډې ،روښانه او منظمې وي ،څو د وخت له ضايعکېدو مخنيوى وشي.
•پــه خبــري ناســته کــې د ګــډون او نــورو موخــو لپــاره ژورنالېســتانو تــه پيســې مــه ورکــوئ چــې
دغــه کار لــه اخالقــي اصولــو ســرغړونه ده.
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مهم ټکي:

 -۱د مدنــي ټولنــې بنســټونه بايــد د عامــه اړيکــو لپــاره ځانګــړي مســوولين وګومــاري چــې د
اطالعاتــو ترالســه کولــو او غوښــتونکو تــه د اطالعاتــو ورکولــو بهيــر غښــتلی شــي.
 -۲دا بــه د مدنــي ټولنــې لپــاره ګټــوره وي چــې لــه رســنيو ســره همــکاري ولــري او هڅــه وکــړئ
چــې اطالعاتــو تــه د السرســي بهیــر تــه پراختيــا ورکــړئ او د پايلــو پــه خپــراوي کــې لــه هغــو
هڅــو ســره چــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــه برخــه کــې مــو کــړې ،مرســته وک ـړئ.
 -۳د برياليو همکاريو پراختيا او غوره رسنيزو اړيکو په جوړولو کې
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ملپاڼې
لومړۍ ملپاڼه :اطالعاتو ته د السرسي قانون
لومړی څپرکی

مبنی

عمومي حکمونه

لومــړۍ مــاده :دغــه قانــون د افغانســتان د اساســي قانــون د پنځوســمې مــادې پــه درېیمــه فقــره
کــې د درج شــوي حکــم لــه مخــې وضــع شــوی دی.

موخې

دویمه ماده :د دغه قانون موخې عبارت دي له:

۱ـ له دولتي ادارو څخه اطالعاتو ته د هېواد د اتباعو د السرسي حق تامینول.

۲ـ د هېــواد اساســي قانــون د درېیمــې مــادې پــه پــام کــې نیولــو ســره د مدنــي او سیاســي حقوقــو
د نړیــوال میثــاق د نولســمې مــادې رعایتــول.
۳ـ له روڼوالي او د دولتي ادارو د اجرااتو له حساب ورکونې څخه ډاډ ترالسه کول.
۴ـ د اطالعاتو غوښتنې او وړاندې کولو د ډول تنظیمول.

اصطالحګانې

درېیمه ماده :الندې اصطالحګانې په دغه قانون کې الندې مفاهیم افاده کوي:

۱ـ اطالعات :هر ډول ضبط شوی یا ثبت شوی سند او معلومات ،نمونه او موډل دی.
 -۲شــخصي اطالعــات :پــه شــخص پــورې منحصــر معلومــات دي چــې نــوم ،تخلــص ،د
اوســېدو ځــای او د کار د ځــای ادرســونه ،د شــخصي او کورنــي ژونــد وضعیــت ،مکتوبونــه،
مراســات ،راکــړه ورکــړه ،بانکــي حســاب ،د تېرېــدو رمــز او نــور هغــه معلومــات پــه کــې شــامل
دي چــې د هغــه پــه رســمي دنــدو پــورې اړه ونــه لــري.
 -۳غوښــتونکی :هغــه کورنــی حقیقــي یــا حکمــي شــخص دی چــې لــه دولتــي ادارو څخــه د
اړتیــا وړ اطالعاتــو غوښــتنه کــوي.
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 -۴خپــرول :د اطالعاتــو خپــرول او اشــاعه پــه هغــه ډول دي چــې د عامــو خلکــو لپــاره د
السرســي او ګټــې اخیســتنې وړ وي.
 -۵د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم :هغــه ارزښــتمنه مطبــوع پاڼــه ده چــې د غوښــتونکي د غوښــتنو
درجولــو پــه منظــور ،د دغــه قانــون د حکمونــو مطابــق د هغــه پــه واک کــې ورکــول کېــږي.
 -۶ادارې :وزارتونــه ،خپلــواک عمومــي ریاســتونه ،دولتــي کمېســیونونه ،د هېــواد درې ګونــې
قــواوې ،ســیمه ییــزې ادارې ،د ولســوالۍ ،کلــي او ښــاروالیو شــوراګانې ،د ښــاروالۍ مجلســونه
او تصــدۍ ،دولتــي او ګــډ (مختلــط) شــرکتونه او نــورې ادارې پــه کــې شــامل دي.
 -۷نــا دولتــي ادارې :د هغــو ســازمانونو او بنســټونو ټولګــه (مجموعــه) ده چــې د هېــواد د نافــذو
قوانینــو پــر بنســټ د دولتــي ادارو لــه چــوکاټ څخــه بهــر تشــکیل شــوې دي او فعالیــت کوي.
 -۸مدني ټولنه :هغه سیاسيګوندونه او ټولنې چې د قانون د حکمونو مطابق رامنځتهکېږي.

دویم څپرکی

اطالعاتو ته د السرسي حق

اطالعاتو ته د السرسي ډول

څلورمه ماده:

( )۱غوښــتونکی د دغــه قانــون لــه حکمونــو ســره ســم لــه ادارو څخــه اطالعاتــو تــه د السرســي
حــق لرونکــی دی.
( )۲ادارې مکلفــې دي پــه دغــه قانــون کــې د درج شــوو حکمونــو مطابــق ،اطالعــات د
غوښــتونکي او عامــو خلکــو پــه واک کــې ورکــړي.

د اطالعاتو غوښتنه
پنځمه ماده:

( )۱غوښــتونکی کــوالی شــي د اطالعاتــو ترالســه کولــو پــه منظــور د ادارې اړونــدې مرجــع تــه
ورشــي او د اطالعاتــو غوښــتلو فــورم ډک کــړي.
( )۲ادارې مکلفې دي غوښتل شوو اطالعاتو ته په لیکلي ډول ځواب وړاندې کړي.
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د اطالعاتو وړاندې کولو موده
شپږمه ماده:

( )۱ادارې مکلفــې دي غوښــتل شــوي اطالعــات غوښــتونکي تــه د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم د

ســپارلو لــه نېټــې څخــه ډېــر تــر ډېــره د لســو کاري ورځــو مــودې پــه تــرڅکــې وړانــدېکــړي .د موجه
دلیلونــو د شــتون پــه صــورت کــې دغــه مــوده تــر درېیــو نــورو کاري ورځــو پــورې تمدیدېــدای شــي.
( )۲ادارې مکلفــې دي غوښــتل شــوي اطالعــات رســنیو تــه د اطالعاتــو غوښــتنې د فــورم د
رســېدو لــه نېټــې څخــه ډېــر تــر ډېــره د درېیــو کاري ورځــو مــودې پــه تــرڅ کــې وړانــدې کــړي.

( )۳ادارې مکلفــې دي غوښــتل شــوي اطالعــات چــې د اشــخاصو د خوندیتــوب او د شــخص
د ځــان ســاتنې یــا ازادۍ لپــاره اړیــن وګڼــل شــي ،د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم د رســېدو لــه نېټــې
څخــه ډېــر تــر ډېــره د  ۲۴ســاعتونو وخــت پــه تــرڅ کــې وړانــدې کــړي.

د اطالعاتو وړاندې کولو لګښتونه
اوومه ماده:

( )۱کــه چېــرې د غوښــتل شــوو اطالعاتــو وړانــدې کــول ،لګښــت وغــواړي ،غوښــتونکی مکلــف
دی ســندونو تــه پــه کتــو ســره لګښــت ورکــړي ،پرتــه لــه دې غوښــتنه ردېــږي.
( )۲د غوښــتل شــوو اطالعاتــو د لګښــت انــدازه او د ورکــړې ډول یــې د هغــېکړنــارې مطابــق چــې د
اړونــدو ادارو لــه خــوا ترتیــب او اطالعاتو ته د السرســي د څار کمېســیون له خوا تصویبېږي ،تنظیمېږي.

د اطالعاتو وړاندې کولو تګالره
اتمه ماده:

( )۱ادارې مکلفــې دي غوښــتل شــوي اطالعــات پــه النــدې یــوې تــګالرې ســره وړانــدې کــړي،
پــه دغــه شــرط چــې اصــل ســند تــه زیــان ونــه رســېږي:
 -۱د سند د اصل نقل
 -۲له اصل سند څخه لیکلی یادښت
 -۳له اصل سند څخه په لیکلي ،صوتي یا تصویري ډول کاپي
 -۴په صوتي یا تصویري ډول د اطالعاتو وړاندې کول
 -۵د نمونې وړاندې کول.
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د مرکې له الرې اطالعات وړاندې کول

نهمه ماده :له دولتي چارواکو او کارکوونکو سره د خبریاالنو د مرکو له الرې د اطالعاتو
وړاندې کول د دغه قانون په شپږمه ،اوومه او اتمه مادو کې د درج شوو حکمونو تابع نه دي.

درېیم څپرکی
مسووله مرجع

اطالع رسونه

لسمه ماده:

( )۱ادارې مکلفــې دي اطالعاتــو تــه د هېــواد د اتباعــو د السرســي حــق د تامینولــو پــه منظــور،
د اطــاع رســونې مســووله مرجــع مشــخصه کــړي.

( )۲د دې مــادې پــه لومــړۍ فقــره کــې درج شــوې د اطــاع رســونې مســووله مرجــع مکلفــه ده
د اړونــدو مامورینــو پېژندګلــوي (هویــت) او د هغــوی د اړیکــو مشــخصات د خبرتیــا لپــاره د
عامــو خلکــو پــه واک کــې ورکــړي.

د اطالع رسونې د مسوولې مرجع دندې

یوولسمه ماده :د اطالع رسونې مسووله مرجع د الندې دندو لرونکې ده:

 -۱غوښتونکي ته د اطالعاتو غوښتنې فورم سپارل.
 -۲پــه دغــه قانــون کــې د درج شــوو حکمونــو مطابــق غوښــتونکي تــه د اطالعاتــو غوښــتنې
فــورم توضيــح کــول.
 -۳د اطالعاتو برابرولو په موخه اړوندې مرجع ته د اطالعاتو غوښتنې فورم وړاندې کول.
 -۴د دې مــادې پــه درېیــم جــز کــې د درج شــوي فــورم بیــا ترالســه کــول او غوښــتونکي تــه
د هغــه وړاندیــز.
 -۵د اطالعاتو وړاندې کولو په تګالره کې د اړوندې مرجع له کارکوونکو سره همکاري.
 -۶په دغه قانونکې له درج شوو حکمونو سره د برابرو اطالعاتو له مطابقته ډاډ ترالسهکول.
 -۷د ادارې په انټرنېټي پاڼه او نورو ټولیزو رسنیو کې د اطالعاتو خپرول.
 -۸د هغــو نــورو دنــدو ســرته رســول چــې د اړونــدې ادارې لــه خــوا د اطــاع رســونې چــارو د
ښــه والــي لپــاره ،هغــه تــه ســپارل کېــږي.
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د اطالعاتو غوښتنې فورم ردول

دوولسمه ماده :که چېرې د اطالعاتو غوښتنې فورم په دغه قانون کې له درج شوو حکمونو
سره په مطابقت کې وړاندې شوی نه وي ،د اطالع رسونې مسووله مرجع ،هغه د دلیلونو په
یادولو سره په لیکلي توګه ردوي.

د شکایتونو څېړل

دیارلسمه ماده:

( )۱کــه چېــرې غوښــتونکی د ادارې پــر وړانــدې شــوو اطالعاتــو بانــدې قناعــت ونــه لــري ،کــوالی
شــي خپــل شــکایت د اطــاع رســونې مســوولې مرجــع تــه پــه لیکلــې توګــه وړانــدې کــړي.

( )۲د اطــاع رســونې مســووله مرجــع مکلفــه ده د درېیــو کاري ورځو په ترڅکې ور رســېدلی شــکایت
وڅېــړي او د هغــه د لــرېکولــو لپــاره د دغــه قانون له حکمونو ســره ســم ،مناســب تصمیم ونیســي.

( )۳کــه چېــرې غوښــتونکی د دې مــادې پــه دویمــه فقــره کــې پــر درج شــوې څېړنــې بانــدې
قناعــت ونــه کــړي ،کــوالی شــي اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار کمېســیون تــه مراجعــه وکــړي.

د اطالعاتو کلني خپرول
څوارلسمه ماده:

( )۱ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږ تر لږه په کال کې یو ځل خپاره کړي:
۱ـ د ادارې د تشکیل ،دندو ،واکونو او د اړوندو اجرااتو راپور.
۲ـ د ادارې مالي وضعیت.
۳ـ خلکو ته د وړاندې شوو مستقیمو خدمتونو جزئیات.
۴ـ د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیمو شکایتونو ته د رسېدو ډول.
۵ـ اړوند تقنیني سندونه.
۶ـ اړوندې الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
۷ـ اړوند کورني او نړیوال قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
۸ـ پالیسي ،ستراتیژي او اړوند کاري پالنونه.
۹ـ د ادارې پر تشخیص نور موارد.
( )۲ادارې مکلفــې دي د ســندونو او اطالعاتــو د ښــې ســاتنې او غوښــتونکو تــه د هغــو د ورکولــو
پــه منظــور ،د اطالعاتــو بانــک (ډېټابیــس) جــوړ کړي.
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بندیزونه

پنځلسمه ماده:

( )۱د اطالعاتو وړاندې کول په الندې حالتونو کې بند دي:

۱ـ پــه هغــو صــورت کــې چــې خپلواکــي ،ملــي واکمنــۍ ،ځمکنــۍ بشــپړتیا ،ملــي امنیــت او ملــي
ګټــې او ښــېګڼې لــه ګــواښ ســره مــخ کــړي.
۲ـ پــه هغــه صــورت کــې چــې لــه نــورو هېوادونــو ســره د افغانســتان د سیاســي ،اقتصــادي او
فرهنګــي اړیکــو د پــرې کېــدو المــل شــي.
۳ـ په هغه صورت کې چې د شخص ځان ،مال یا ابرو او حیثیت له ګواښ سره مخ شي.

۴ـ په هغه صورت کې چې د جرم د کشف یا د جرم له ارتکاب څخه د مخنیوي خنډ وګرځي.

۵ـ پــه هغــه صــورت کــې چــې د تــورن د کشــف ،څېړنــې او تعقیبولــو یــا پــه دې برخــه کــې د
احتیاطــي تدبیرونــو نیولــو بهیــر ګــډوډ کــړي.
۶ـ په هغه صورت کې چې د عادالنه محاکمې بهیر او یا د حکم تنفیذ اخالل کړي.
۷ـ په هغه صورت کې چې د شخص خصوصي حریم نقض کړي.

۸ـ پــه هغــه صــورت کــې چــې اطالعــات د ســوداګریزو ،شــخصي ملکیتونــو او د بانکــي حســابونو
پــه موضوعګانــو پــورې اړه ولــري ،خــو دا چــې پــه قوانینــو کــې بــل ډول تشــخیص شــوي وي.
( )۲النــدې حــاالت د دې مــادې د لومــړۍ فقــرې پــه اووه او اتــه جزونــو کــې لــه درج شــوو
حکمونــو څخــه مســتثنا دي:

۱ـ پــه هغــه صــورت کــې چــې واکمنــه محکمــه د شــخصي اطالعاتــو افشــاء کولــو پــه هکلــه
تجویــز ونیســي.
۲ـ پــه هغــه صــورتکــې چــې د مؤلف ،مصنف ،هنرمنــد (لوبغــاړي) او څېړونکي د حقوقــو د مالتړ
(کاپــی رایــټ) قانــون او لــه ســیالۍ څخــه د مالتــړ قانــون او نــور تقنینــي ســندونه نقض نــهکړي.

( )۳د دې مــادې پــه لومــړۍ فقــره کــې لــه درج شــوي حکــم څخــه ســرغړونه جــرم دی ،مرتکــب
یــې تــر عدلــي تعقیــب النــدې نیــول کېــږي.
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څلورم څپرکی

د کمېسیون جوړېدل

اطالعاتو ته د السرسي د څارنې کمېسیون

شپاړسمه ماده:

( )۱پــه دغــه قانــون کــې د درج شــوو موخــو پلــې کېــدو پــه منظــور ،اطالعاتــو تــه د السرســي د
څــار کمېســیون چــې لــه دې وروســته پــه دغــه قانــون کــې د کمېســیون پــر نــوم یادېــږي ،پــه مرکــز
کــې پــه النــدې ترکیــب جوړېــږي:
۱ـ د اطالعاتو او فرهنګ وزارت واکمن استازی
۲ـ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت واکمن استازی
۳ـ د بهرنیو چارو وزارت واکمن استازی
۴ـ د ملي امنیت د عمومي ریاست واکمن استازی
۵ـ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمېسیون واکمن استازی
۶ـ د مدافع وکیالنو د خپلواک انجمن واکمن استازی
۷ـ د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې واکمن استازی
۸ـ د خبریاالنو د صنفي اتحادیې دوه غوره شوي استازي
۹ـ د سیاسي ګوندونو غوره شوی استازی
۱۰ـ د مدني ټولنو دوه تنه غوره شوي استازي
۱۱ـ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې استازی
( )۲د والیتونــو کمېســیونونه د دې مــادې پــه لومــړۍ فقــره کــې د درج شــوي ترکیــب لــه پــه
پــام کــې نیولــو ســره د اړونــدو والیتونــو د ادارو او بنســټونو لــه واکمنــو اســتازو څخــه جوړېــږي.
( )۳د دې مــادې پــه لومــړۍ او دویمــه فقــرو کــې د درج شــوو کمېســیونونو غــړي د درېیــو کلونــو
مــودې لپــاره ټــاکل کېــږې .د یــوې بلــې دورې لپــاره د هغــوی بیــا ټــاکل مجــاز دي.
( )۴د دې مــادې پــه لومــړۍ او دویمــه فقــرو کــې درج شــوي کمېســیونونه پــه لومړنــۍ غونــډه
کــې د خپلــو غــړو لــه منــځ څخــه د کمېســیون رييــس ،مرســتیال او منشــي د یــوه کال لپــاره غــوره
کــوي .د یــوې بلــې دورې لپــاره د هغــوی بیــا غــوره کېــدل مجــاز دي.
( )۵د دې مــادې پــه لومــړۍ او دویمــه فقــروکــې د درج شــويکمېســیون غــړي د حق الحضور مســتحق
دي چــې انــدازه یــې د اطالعاتــو او فرهنــګ وزارت لــه خــوا وړاندیــز او د ولسمشــر له خــوا منظورېږي.
( )۶د دې مــادې پــه پنځمــه فقــره کــې درج شــوی حــق الحضــور د اطالعاتــو او فرهنــګ وزارت
لــه بوديجــې څخــه ورکــول کېــږي.
( )۷دکمېسیون د فعالیت ډول د هغېکړنالرې مطابق چې دکمېسیون له خوا وضعکېږي ،تنظیمېږي.
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د کمېسیون د غړیتوب شرایط

اوولسمه ماده :هغه شخص د مرکزي او والیتي کمېسیون د غړي په توګه ټاکل کېږي چې د
الندې شرطونو لرونکی وي:
۱ـ یواځې د افغانستان تابعیت درلودل.
۲ـ د دېرش کلنۍ عمر یې پوره کړی وي.
۳ـ لږ تر لږه د لیسانس تحصیلي سند لرل.
۴ـ له مدني حقوقو ،جنایت او بشري ضد جرمونو څخه پر حرمان نه محکومیت.
۵ـ د درې کلنۍ کاري تجربې لرل.

د غړیتوب له السه ورکولو حاالت
اتلسمه ماده:

( )۱د مرکز او والیتي کمېسیون غړی په الندې حالتونو کې خپل غړیتوب له السه ورکوي:

۱ـ پــه اړونــد کمېســیون کــې لــه غړیتــوب څخــه لیکلــې اســتعفا د اکثریــت غــړو لــه تاییــد او د
هغــه د رييــس لــه منظــورۍ وروســته.
۲ـ په اړونده مرجع کې له دندې څخه منفکېدل.

۳ـ پر هغو صعب العالجو ناروغیو اخته کېدل چې د هغه د دندې د اجراء خنډ وګرځي.
۴ـ د غړیتوب شرایطو د لرلو په اړه د نا سمو معلوماتو وړاندې کولو ثابتېدل.

۵ـ د موجــه دلیلونــو لــه وړانــدې کولــو پرتــه پــه کال کــې پــه څلــورو پرلــه پســې یــا پــه جــا جــا
ډول پــه اتــو غونــډو کــې نــه ګــډون.
( )۲کــه چېــرې د کمېســیون غــړي د دې مــادې پــه لومــړۍ فقــره کــې د درج شــوو حالتونــو پــه
یــوه کــې خپــل غړیتــوب لــه الســه ورکــړي ،اړونــد اداره یــا بنســټ د پاتــې مــودې لپــاره د هغــه پــر
ځــای د شــرایطو لرونکــی بــل شــخص د پنځلســو کاري ورځــو مــودې پــه تــرڅ کــې ور پېژنــي.
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د کمېسیون دندې او واکونه
نولسمه ماده:

مرکزي او والیتي کمېسیون په اړوند ساحه کې الندې دندې او واکونه لري:

۱ـ لــه ادارو څخــه اطالعاتــو تــه د غوښــتونکو د السرســي پروســې او د هغــې د وړانــدې کولــو لــه
څرنګوالــي څخــه څارنــه.
۲ـ د غوښتونکو د شکایتونو څېړل.
۳ـ د اړتیــا پــه صــورت کــې د ادارو د اطــاع رســونې لــه مســوولو مراجعــو څخــه د ســندونو او
مدارکــو غوښــتل.
۴ـ غوښتونکو او ادارو ته د الزمو مشورو وړاندې کول.
۵ـ د ادارو د اطالع رسونې مسوولو مراجعو د راپورونو ارزول.
۶ـ ولسمشر او ملي شورا ته دکمېسیون د فعالیتونو د کلني راپور وړاندېکول او د هغه خپرول.
۷ـ په هېواد کې د روزنیزو برنامو جوړولو له الرې د اطالع رسونې د فرهنګ غښتلتیا.
۸ـ د عامه خبرتیا لپاره د کمېسیون د تصمیمونو خپرول.
۹ـ د دغه قانون د حکمونو د تطبیق له څرنګوالي څخه څارنه.
۱۰ـ د اړوندو الیحو او کړنالرو تصويبول.
۱۱ـ په دغه قانون کې د درج شوو نورو دندو سرته رسول.

د کمېسیون د غونډو جوړول
شلمه ماده:

( )۱د مرکــزي او والیتــيکمېســیون عــادي غونــډې پــه هــرو پنځلســو ورځــو کې یــو ځل او فــوق العاده
غونــډې یــې دکمېســیون د رييــس د غوښــتنې یــا د غــړو د یــوه ثلــث پــر وړاندیز جوړېدای شــي.
( )۲د کمېسیون د غونډو د جوړېدو نصاب د هغه د غړو اکثریت حضور دی.

( )۳د کمېســیون تصمیمونــه د حاضــرو غــړو د رایــو د اکثریــت پــر بنســټ نیــول کېــږې ،د رایــو
د تســاوي پــه صــورت کــې ،هغــه اړخ تــه چــې رييــس رایــه ورکــړې ده ،اکثریــت ګڼــل کېــږې.
( )۴د والیتونــو کمېســیونونه مکلــف دي پــه هــرو درېیــو میاشــتو کــې د خپلــو اجرااتــو راپــور
مرکــزي کمېســیون تــه وړانــدې کــړي.

( )۵د غونډو چارې د بېلې کړنالرې له مخې تنظیمېږي.
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د اطالع رسونې مسوولو مراجعو د راپور وړاندې کولو موده

یوویشتمه ماده :د اطالع رسونې مسوولې مراجع مکلفې دي ،د خپلو اجرااتو میاشتنی راپور
اړوندو کمېسیونونو ته وړاندې کړي.

محدودیتونه

دوه ویشتمه ماده:

( )۱د کمېســیونونو ريیســان او غــړي نــه شــي کــوالی د تصمیــم نیولــو پــه هغــو غونــډو کــې چــې
ذینفــع وي ،ګــډون وکــړي.
( )۲د کمېســیونونو ريیســان او غــړي نــه شــي کــوالی د دنــدې د اجــراء پــه وخــت کــې یــا د هغــې لــه
پرېښــودو وروســته هغــه اطالعــات چــې ترالســهکــړي یــې دي او د هغــو افشــاء کــول د دغــه قانــون د
حکمونــو مطابــق ممنــوع وي ،لــه هغــو څخــه پــه خپلــه او یــا د خپلــو خپلوانو پهګټــه اســتفاده وکړي.

( )۳کــه چېــرې د کمېســیون رييــس او غــړي د دې مــادې پــه دویمــه فقــره کــې لــه درج شــوي
حکــم څخــه ســرغړونه وکــړي ،ســرغړوونکي د قانــون د حکمونــو مطابــق تــر عدلــي تعقیــب
النــدې نیــول کېــږي.

د کمېسیون د تصمیمونو تطبیقول

درویشتمه ماده :د کمېسیون تصمیمونه وروستني (نهایي) او له ابالغ وروسته د تطبیق وړ دي.

اداري او اجرائیوي چارې

څلورویشتمه ماده :د کمېسیون اداري او اجرئیوی چارې په مرکز کې د اطالعاتو او فرهنګ
وزارت له خوا او په والیتونو کې د اطالعاتو او فرهنګ د ریاستونو له لوري د کړنالرې مطابق،
تنظیم او پر مخ بیول کېږي.
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پنځم څپرکی

د غوښتونکي شکایت

شکایتونو ته رسېدنه

پنځه ویشتمه ماده:

( )۱غوښــتونکی کــوالی شــي خپــل شــکایت پــه دغــه قانــون کــې د درج شــوو حکمونــو لــه پــه
پــام کــې نیولــو ســره ،کمېســیون تــه وړانــدې کــړي.
()۲کمېسیون مکلف دی شکایت د هغه د رسېدو له نېټې څخه په دووکاري غونډوکې وڅېړي.
( )۳د اړونــدو شــکایتونو ،ســندونو او مدارکــو د څېړنــې ډول پــه هغــې کړنــاره کــې چــې د
مرکــزي کمېســیون لــه خــوا وضــع کېــږي ،تنظیمېــږي.
( )۴د شــکایتونو والیتــي کمېســیونونه ،اړونــد ســندونه او مــدارک د دې مــادې پــه درېیمــه فقــره
کــې د درج شــوې کړنــارې مطابــق څېــړي.

سرغړونې او تادیبي مویدات

شپږویشتمه ماده:

( )۱الندې موارد د دغه قانون له حکمونو څخه سرغړونه ګڼل کېږي:
۱ـ غوښتونکي ته د اطالعاتو غوښتنې په فورمکې د درج شوو مغایرو اطالعاتو وړاندېکول.
۲ـ د موجه دلیلونو له وړاندېکولو پرته ،غوښتونکي ته د اطالعاتو له وړاندېکولو څخه ډډهکول.
۳ـ کمېسیون ته د واقعیت خالف معلومات وړاندې کول.
۴ـ په ټاکلې موده کې د غوښتل شوو اطالعاتو نه وړاندې کول.
۵ـ د کمېسیون د کړنالرو او تصمیمونو نه په پام کې نیول.
۶ـ کمېســیون د دې مــادې پــه لومــړۍ فقــره کــې لــه درج شــوي حکــم څخــه د ســرغړونې د
تثبیتېــدو پــه صــورت کــې ،لــه احوالــو ســره ســم لــه النــدې تادیبــي مویداتــو څخــه د یــوه پــر
تطبیقولــو تصمیــم نیســي:
۱ـ توصیه.
۲ـ لیکلی اخطار
۳ـ د قانون له حکمونو سره سم اړوندې ادارې ته د کسر معاش وړاندیز.
( )۳د دې مــادې پــه لومــړۍ فقــره کــې د مندرجــو ســرغړونو رامنځتــه کېــدو پــه صــورت کــې چــې
د حقیقــي یــا حکمــي اشــخاصو پــر مــادي یــا معنــوي زیــان تمــام شــي ،د قانــون لــه حکمونــو ســره
ســم دې جبــران شــي.
( )۴اړونــدې مرجــع مکلفــې دي ،وړاندیــز شــوي تعدیلــي مویــدات لــه قانــون ســره ســم پلــي
کــړي او پــه اړه یــې کمېســیون تــه ډاډ ورکــړي.
354

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

ېڼاپلم

شپږم څپرکی

د اطالعاتو غوښتنې د فورم بیه

متفرقه حکمونه

اووه ویشتمه ماده :د اطالعاتو غوښتنې د فورم ډول او محتوا او د هغه بیه د اطالعاتو او
فرهنګ وزارت له خوا ترتیب ،تثبیت او د کمېسیون له تایید وروسته د مالیې وزارت د اړوندې
څانګې له خوا چاپ او عامه السرسي ته ایښودل کېږي.

نا دولتي ادارې

اته ویشتمه ماده :نا دولتي ادارې هم د غوښتل شوو اطالعاتو په وړاندې کولو کې په دغه
قانون کې د درج شوو حکمونو پر په پام کې نیولو باندې مکلفې دي.

د سرغړونې تثبیتول

نهه ویشتمه ماده :کمېسیون په دغه قانون کې له درج شوو حکمونو څخه د نا دولتي ادارو د
سرغړونې د تثبیت په صورت کې له احوالو سره سم د دغه قانون د شپږویشتمې مادې په دویمه
فقره کې د درج شوو تادیبي مویداتو پر یوه تصمیم نیسي.

بانک ته د پیسو تحویلول

دېرشمه ماده :په دغه قانون کې د درج شوو حکمونو له تطبیق څخه ترالسه شوي مبالغ ،د
دولت د وارداتو په حساب کې بانک ته تحویلېږي.

د الیحو ،کړنالرو او الرښودونو وضع کول

یو دېرشمه ماده :د دغه قانون د شپاړسمې مادې په لومړۍ فقرهکې درج شویکمېسیونکوالی
شي د دغه قانون د حکمونو د ښه تطبیق په منظور جال الیحې ،کړنالرې او الرښودونه وضع کړي.

انفاذ

دوه دېرشمه ماده :دغه قانون په رسمي جریده کې د خپرېدو له نېټې څخه دېرش ورځې
وروسته نافذېږي.
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دويمه ملپاڼه :اطالعاتو ته د السرسي د څار کمېسيون د داخلي چارو کړنالره
لومړی څپرکی

بنسټ

عمومي حکمونه

لومړۍ ماده :دا کړنالره اطالعاتو ته د السرسي قانون د شپاړسمې مادې اوومې فقرې ،شلمې
مادې پنځمې فقرې او څلورویشتمې مادې د حکم پر بنسټ ترتیب او جوره شوې ده.

موخې

دويمه ماده :دا کړنالره الندې موخو ته د رسېدو لپاره جوره شوې ده:
( )۱اطالعاتو ته د السرسي قانون د موادو پلي کېدا او تعمیل؛

( )۲اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د څــار کمېســیون د رييــس ،مرســتیال او منشــي او د
داراالنشــاء د دنــدو ،واکونــو او مســوولیتونو د بریدونــو ټــاکل؛
( )۳اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار کمېســیون د داخلــي عــادي او ځانګــړو غونــډو او پرېکــړو
کولــو د ډول ترتیــب او تنظیــم؛

( )۴اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار کمېســیون د چــارو د تنظیــم لپــاره د اغېزمــن او ځــواب
ورکوونکــي میکانیــزم رامنځتــه کــول.

اختصاري نومونه

درېيمه ماده:

( )۱اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار کمېســیون لــه دې وروســته پــه دې کړنــاره کــې د کمېســیون
پــه نــوم یادېــږي.

( )۲اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار کمېســیون داراالنشــاء لــه دې وروســته پــه دې کړنــاره کــې
د داراالنشــاء پــه نــوم یادېــږي.
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دويم څپرکی

د رييس ،مرستيال او منشي دندې او واکونه

د کمېسيون د رييس دندې او واکونه
څلورمه ماده :د کمېسیون د ريیس دندې او واکونه دا دي:

( )۱د هېواد په داخل او بهر کې د کمېسیون د حیثیت ساتل او تمثیل؛
( )۲د غونډو مدیریت او د کمېسیون د چارو د نظم خوندیتوب؛
( )۳لــه داخلــي او بهرنــي حقیقــي او حکمــي شــخصیتونو ســره د کمېســیون پــه اســتازیتوب د
تړونونــو او ژمنلیکونــو الســلیکول؛
( )۴د کمېسیون د ټولو صادره سندونو السلیکول؛
( )۵د کمېسیون د اداري او اجرائیوي کارکوونکو او غړو شکایتونو ته رسېدنه؛
( )۶د کمېســیون لــه غــړو ســره پــه ســا او د اطالعاتــو او فرهنــګ لــه وزارت ســره پــه جوړجاړي،
د کمېســیون دندو او صالحیتونو په اړه د پروژو د ســندونو الســلیکول؛
( )۷د پروژو د مسوول د ټاکنې یا رد په هکله د صالحیت درلودل؛
( )۸د داراالنشاء له اجرااتو څخه څارنه؛
( )۹له قانون سره سم د کمېسیون له اړخه د ور سپارل شوو نورو دندو ترسره کول؛
( )۱۰کمېسیون ته راپور ورکول؛
( )۱۱د کمېســیون د رييــس او مرســتیال پــه نــه شــتون کــې د کمېســیون لــه غــړو یــوه تــه یــې د
واکونــو تفویــض.

د کمېسيون د مرستيال دندې او واکونه
پنځمه ماده :د کمېسیون د مرستیال دندې او واکونه عبارت دي له:

( )۱د کمېسیون په چارو کې له رييس سره همکاري.
( )۲د کمېسیون د رييس په نه شتون کې د کمېسیون د غونډو ریاست کول.
( )۳د کمېسیون د رييس له لوري د ورسپارل شوو دندو ترسره کول.
( )۴د کمېسیون د رييس په نه شتون کې د هغه د دندو او صالحیتونو ترسره کول.

د کمېسيون د منشي دندې او واکونه
شپږمه ماده:

( )۱د کمېسیون د اجنډا برابرول؛
( )۲د غونډو د صورت ثبت او د هغو راپور برابرول؛
( )۳د تصاویبــو ترتیــب ،برابــرول او د کمېســیون غــړو تــه یــې اســتول او داراالنشــاء تــه د هغــو
د پلــي کولــو الرښــوونه؛
( )۴په داخل او بهر کې د کمېسیون د عامه اړیکو مدیریت او تنظیم؛
( )۵له قانون سره سم د کمېسیون د رييس له لوري د نورو ور سپارل شوو دندو ترسره کول؛
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بنسټ

د کمېسيون داراالنشاء

اوومه ماده:

( )۱کمېســیون د شپاړســمې مــادې د اوومــې فقــرې او اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ۲۴مــې
مــادې لــه پــه پــام کــې نیولــو ســره د ور ســپارل شــوو چــارو د پــر مــخ بیولــو پــه موخــه د کمېســیون
داراالنشــاء رامنځتــه کوي.
( )۲د کمېسیون داراالنشاء له یوه امر او له اداري او اجرائیوي کارکوونکو څخه جوړه ده.
( )۳د داراالنشــاء د کارکوونکــو عــزل او نصــب د کمېســیون پــه هوکــړه او د اطالعاتــو او فرهنــګ
وزارت پــه منظــورۍ ترســره کېږي.
( )۴داراالنشاء د کمېسیون پر وړاندې د خپلو اجرااتو په اړه مسووله ده.

د داراالنشاء دندې ،مسووليتونه او واکونه
اتمه ماده:

( )۱کمېسیون ته د کلني پالن جوړول او وړاندیز؛

( )۲د کمېسیون د اداري او اجرائیوي پالنونو پلي کول؛

( )۳د کمېسیون د اړتیاوو او مالي لګښتونو برابرول ،تنظیم او وړاندیز؛
( )۴کمېسیون ته د اداري او اجرائیوي چارو راپور ورکول؛

( )۵د کمېسیون د اداري او اجرائیوي چارو د جوړښتونو (تشکیالتو) طرح او وړاندیز؛

( )۶اطالعاتو ته د السرسي د څار کمېسیون د غړو لپاره پر خپل وخت د اسانتیاوو برابرول؛

( )۷اطالعاتــو تــه د السرســي د بهیــر د راپورونــو برابــرول ،تنظیــم او راټولــول او کمېســیون تــه
د هغــو وړانــدې کــول؛
( )۸اطالعاتو ته د وګړو د السرسي په موخه له ټولو ادارو سره د همکارۍ او اړیکو ټینګول؛
( )۹د داراالنشاء د ټولو څانګو له اجرااتو او کړنو څخه اداره او څارنه؛

( )۱۰د قانــون او هغــو کړنــارو لــه حکمونــو ســره ســم چــې د کمېســیون لــه اړخــه تصویبېــږي،

د دنــدو ترســره کــول.
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څلورم څپرکی
د شکايتونو څېړلو کمېټې

کمېټې

نهمه ماده:

( )۱شکایتونو ته د رسېدو لپاره،کمېسیون د اړتیا پر بنسټ د شکایتونو څېړلو کمېټې جوړوي.
( )۲د شکایتونو څېړلو کمېټې له درېيو یا تر دې له ډېرو غړو څخه جوړې وي.
( )۳د شــکایتونو څېړلــو کمېټــو غونــډې پــه علنــي ډول جوړېــږي .ملــي او نړیــوال څارونکــي او
لیدونکــي کــوالی شــي د کمېټــو پــه غونــډو کــې ګــډون وکــړي ،خــو کــه عامــه امنیــت او د نــورو
حقونــه د غونــډو پــټ پاتــې کېــدل ایجــاب کــړي ،د غونــډو پــټ پاتــې کېــدل د شــکایتونو څېړلــو
د کمېټــو لــه لــوري وړاندیــز او د کمېســیون لــه اړخــه تشــخیص او تايیدېــږي.
( )۴د کمېسیون د پرېکړو اعالنول په هر صورت کې علني وي.

د شکايتونو د څېړلو د کمېټو دندې او واکونه

لسمه ماده :د شکایتونو څېړلو کمېټو دندې او واکونه عبارت دي له:
( )۱لــه اړونــد ســکټور څخــه اطالعاتــو تــه د نــه السرســي پــه هکلــه د داراالنشــاء لــه الرې د
اطالعاتــو غوښــتونکي د شــکایت ترالســه کــول؛
( )۲د اړونــدې ادارې د اطــاع رســونې مرجــع مســوول او د اطالعاتــو غوښــتونکي د احضــار پــه
ګــډون اطالعاتــو تــه د نــه السرســي پــه هکلــه د را رســېدلو شــکایتونو څېــړل؛
( )۳د شکایتونو څېړلو کمېټې د څېړنو پایلېکمېسیون ته د وروستیو پرېکړو لپاره وړاندېکوي؛
( )۴د شکایتونو څېړلو پهکمېټو کې د پایلو ترالسهکول د اکثریت رایو پر بنسټ ترسرهکېږي؛
( )۵پــه هغــه صــورت کــې چــې د کمېټــې غــړي کومــې پایلــې تــه ونــه رســېږي ،موضــوع د څېړلــو
او د پرېکــړې کولــو لپــاره د کمېســیون غونــډې تــه وړانــدې کېــږي.

اختصاصي کمېټې

يوولسمه ماده :اختصاصي بېالبېلې کمېټې د کمېسیون له پرېکړې سره سم جوړېږي او د ځینو
دندو او واکونو درلودونکي وي چې د کمېسیون له خوا هغو ته ورکول کېږي.

359

اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې

ېڼاپلم

پنځم څپرکی

د کمېسيون د غونډو جوړول

د کمېسيون غونډې
دوولسمه ماده :غونډې له اجنډا سره سم دکمېسیون د چارو د انسجام ،دکړنو د څېړلو ،همغږۍ

او د پرېکړو کولو په موخه د کمېسیون د غړو له راټولېدو څخه عبارت دي چې په دوه ډوله جوړېږي:
( )۱عادي غونډې په هرو پنځلسو ورځو کې یو ځل جوړېږي.
( )۲ځانګــړې (فــوق العــاده) غونــډې د رييــس پــه غوښــتنه او یــا د کمېســیون د یــو پــر درېیمــه
برخــه غــړو پــه وړاندیــز هــر وخــت جوړېــدای شــي.
( )۳د کمېسیون د غونډو اجنډا د غونډو له جوړېدو څخه دوه ورځې مخکې وېشل کېږي.
( )۴د غونــډو جوړېــدو نصــاب د کمېســیون د غــړو اکثریــت ګڼــل کېــږي او پرېکــړه د غونــډې د
حاضــرو غــړو د اکثریــت رایــو پــه وســیله کېــږي .د مســاوي رایــو پــه صــورت کــې د غونــډې د
رييــس رایــه ټاکونکــې ده.

د کمېسيون د غونډو اجنډا
ديارلسمه ماده:

( )۱موضوعــات د کمېســیون د غونــډو پــه اجنــډا کــې د کمېســیون د رييــس پــه پرېکــړې ســره یــا
د کمېســیون د یــو پــر درېیمــه برخــه غــړو د وړاندیــز لــه مخــې شــاملېږي.
( )۲هغــه موضوعــات چــې د داراالنشــاء لــه لــوري یــا د کمېټــو لــه اړخــه وړاندیزېــږي ،د دې
مــادې لــه لومــړۍ فقــرې ســره ســم پــه اجنــډا کــې شــاملېږي.
( )۳د غونــډې پــه ورځ بېړنــي (عاجــل) موضوعــات د کمېســیون د حاضــرو غــړو د رایــو د
اکثریــت لــه پرېکــړې ســره ســم پــه اجنــډا کــې نیــول کېــږي.

شپږم څپرکی

عمومي حکمونه

تعديالت
څوارلسمه ماده :کمېسیون د ځانګړي نښان او مُ هر درلودونکی دی.
پنځلسمه ماده :په دې کړنالره کې تعدیل د کمېسیون د اکثریت غړو په وړاندیز ترسره کېږي.
شپاړسمه ماده :دغه تګالره د شپږو څپرکو او اوولسو مادو درلودونکې ده.
انفاذ

اوولسمه ماده :دغه کړنالره د تصویب له نېټې وروسته نافذه او خپرېږي.
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درېیمه ملپاڼه :د اطالع رسونې د ډول الرښود
سریزه:

د ډیموکراســۍ د معتبــرو ارزښــتونو ،بشــري حقونــو ،د بیــان او رســنیو د ازاديــو ســاتنې او اهمیــت

تــه پــه پــام ســره ،د ټولنــې د پوهــاوي ،د ادارو لــه کړنــو ،اجرااتــو او فعالیتونــو څخــه د وګــړو
خبرولــو پــه موخــه اطالعاتــو تــه د السرســي حــق پــه نــړۍ کــې د ملتونــو د یــوه ارزښــتمن او مهــم
اصــل پــه توګــه منــل شــوی دی.

اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون انفــاذ بــه وګــړو تــه اطالعاتــو د وړانــدې کولــو پــه برخــه کــې د
افغانســتان پــه تاریــخ کــې د یــو علمــي او عصــري ارزښــت پــه توګــه ثبــت کــړای شــي .د دغــه قانــون
د حکــم پــر بنســټ ،اطالعاتــو تــه د السرســي څارنــې کمېســیون ،اطالعاتــو تــه د وګــړو د السرســي
پــه موخــه د  ۱۳۹۴لمریــز کال د چنــګاښ (ســرطان) میاشــتې پــه ۱۵مــه نېټــه رامنځتــه شــو ،څــو
د یــاد قانــون د مفــادو لــه پلــې کېــدا څخــه د مخنیــوي او ســرغړونې پــه صــورت کــې خپلــې چــارې
ترســره کــړي او د قانــون پــه چــوکاټ کــې ســرغړونو او تخلفاتــو تــه رســېدنه وکــړي.

یــاد الرښــود د  ۱۳۹۳لمریــز کال د مرغومــي (جــدي) میاشــتې د دويمــې نېټــې د  ۱۱۵۶ګڼــې
پــه رســمي جریــده کــې خپــور شــوی ،اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون لــه څلورمــې تــر ۱۴مــې
مــادو او ۳۱مــې مــادې د مــوادو پــر بنســټ ،اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د تحقــق او اجــراء
او د غوښــتونکو لپــاره د الرښــوونې ،د اســانتیا رامنځتــه کولــو ،پــر وخــت د اطالعاتــو برابرولــو
او پــه ادارو کــې د اطــاع ورکولــو پــه ټولــو مراجعــو کــې چــې اطالعاتــو تــه د السرســي د قانــون
د حکمونــو پــر بنســټ جــوړې شــوې دي ،د پلــي کېــدا وړ دی.

اصطالحات او لنډ نومونه:

•د اطالع رسونې د ډول الرښود؛ له دې وروسته په لنډه توګه د "الرښود" په نوم یادېږي.

•اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار کمېســیون؛ لــه دې وروســته پــه دغــه الرښــود کــې د
"کمېســیون" پــه نــوم یادېــږي.
• د تســلیمۍ ســند؛ هغه رســمي ســند دی چې د اطالع رســونې مرجع د مســوول له خوا ،د اطالعاتو
غوښــتلو فورمــې د ترالســهکولــو په مقابلکې د اطالعاتو غوښــتونکي ته ورکــولکېږي.
•د دغــه الرښــود اصطالحــات ،اطالعاتــو تــه د السرســي د قانــون لــه درېیمــې مــادې ســره
ســم ،د یــو شــان تعریــف لرونکــي دي.
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د اطالع رسولو د مرجع مسوول:

 -۱د اطــاع رســونې د مرجــع مســوول هغــه حقیقــي شــخص دی چــې د ادارو لــه خــوا اطالعاتو
تــه د السرســي قانــون د لســمې مــادې لــه حکــم ســره ســم د اطــاع رســولو پــه موخــه رســم ًا
ګومــارل کېــږي او کمېســیون تــه د مکتــوب پــه وســیله ور پېژنــدل کېــږي.
 -۲د اطالع رسولو شخص باید د الندې شرایطو لرونکی وي:

الــف -لــږ تــر لــږه د حقوقــو ،اړیکــو ،ژورنالېــزم ،عامــه ادارې او ادبیاتــو لــه څانګــو پــه یــوه کــې
د نیمــه عالــي زده کــړو لرونکــی وي.

ب -د نېک شهرت لرونکی ،ازادۍ او اطالعاتو خپرېدا ته ژمن وي.
ج -په خپله اړوند اداره کې د اطالعاتو په اړه بشپړ معلومات ولري.

موخې:

دغــه الرښــود النــدې موخــو تــه پــه پــام د ادارو لپــاره د اطــاع رســولو د الرښــوونې او انســجام
لپــاره جــوړ شــوی دی:
 -۱اطالعاتو ته د السرسي قانون د حکمونو ترسره کول.

 -۲د اطالعاتو غوښتونکو ته پر وخت د اطالعاتو برابرولو اسانتیا.
 -۳د غوښتل شوو اطالعاتو برابرول او چمتو کول.
 -۴د اطالع رسونې د بهیر او چارو نظم او انسجام.
 -۵د اطالع رسونې د فرهنګ پیاوړتیا.

د اطالع رسولو د مسوولې مرجع دندې او مکلفیتونه:

د اطالع رسولو مسوولې مرجع د الندې چارو په ترسره کولو مکلفې دي:

 -۱د اطــاع رســولو مســووله مرجــع اطالعاتــو تــه د السرســي او لــه دغــه الرښــود ســره د تړلــو
تقنینــي ســندونه پــر اجــرا مکلفــه ده.

 -۲د اطالعاتــو غوښــتونکي غوښــتنه ترالســه کــول او هغــه تــه د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم
وېشــل او الزمــه همــکاري ورســره کــول.
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 -۳کــه غوښــتونکی د معلولیــت یــا بېســوادۍ لــه املــه نــه شــي کــوالی پــه لیکلــې بڼــه اطالعــات
وغــواړي ،د اطــاع رســونې مســووله مرجــع بایــد د غوښــتونکي شــفاهي غوښــتنه ولیکــي .د
غوښــتونکي د الســلیک او یــا د ګوتــې نښــې لــه اخیســتو مخکــې ،د غوښــتونکي غوښــتنه د هغــه
د تایيــد لپــاره ولولــي.
 -۴د اطالعاتو غوښتنې د ثبت په کتاب کې د اطالعاتو غوښتنې د فورم ثبتول.

 -۵د اطالعاتو غوښتنې د فورم ترالسهکولو پر مهال ،د اطالعاتو غوښتونکي ته د رسيد سپارل.

 -۶د اړونــدې ادارې لــه اړونــدې څانګــې څخــه غوښــتونکي تــه د اطالعاتــو برابرولــو پــه موخــه
پــه لیکلــې بڼــه د اطالعاتــو غوښــتنې اســتول.

 -۷پــه هغــه صــورت کــې چــې اداره د غوښــتل شــوو اطالعاتــو د پېژندنــې لپــاره ال ډېــرو
توضیحاتــو تــه اړتیــا ولــري ،د اطــاع رســونې مســووله مرجــع بایــد موضــوع د اطالعاتــو لــه
غوښــتونکي ســره شــریکه ،تعقیــب او د هغــه د اطالعاتــو غوښــتنې څرنګوالــی روښــانه کــړي.

 -۸پــه هغــه صــورت کــې چــې غوښــتل شــوي اطالعــات پــه اړونــد اداره کــې موجــود نــه وي او
معلومــه وي چــې د هماغــې ادارې پــه بلــه برخــه کــې شــتون لــري ،د اطالعاتــو غوښــتنه بایــد پــه
پنځــو کاري ورځــو کــې هماغــې برخــې تــه واســتول شــي او د اطالعاتــو غوښــتونکی د اســتولو
لــه موضــوع پــه لیکلــې بڼــه خبــر کــړای شــي.
 -۹پــه اداره کــې د اطالعاتــو شــتون او غوښــتونکي تــه د هغــو نــه ورکــول او یــا د اطالعاتــو نــه
شــتون پــه صــورت کــې غوښــتونکی بایــد د لیــک لــه الرې خبــر کــړای شــي.
 -۱۰د هغې ادارې په انټرنېټي پاڼه ،چاپي خپرونو او نورو اړوند رسنیو کې د اطالعاتو خپرول.
 -۱۱کمېسیون ته د راپور برابرول او استول.

 -۱۲اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون لــه مندرجــو حکمونــو ســره ســم د وړانــدې کېدونکــو
اطالعاتــو لــه مطابقــت څخــه ډاډ ترالســه کــول.
 -۱۳د غوښــتل شــوو اطالعاتــو برابرولــو پــه بهیــر کــې د څانګــې لــه اړونــدو کارکوونکــو
ســره همــکاري.

 -۱۴د نــورو هغــو دنــدو ترســره کــول چــې د اطــاع رســونې چــارو د ښــه والــي لپــاره د اړونــدې
ادارې لــه خــوا هغــه تــه ور ســپارل کېــږي.
 -۱۵د اطالعاتو له غوښتونکي سره ښه او نېک چلند.
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د اطالعاتو چمتو کولو او وړاندې کولو پړاوونه:

د اطــاع رســونې مســووله مرجــع بایــد د اطالعاتــو وړانــدې کولــو پــر مهــال النــدې پړاوونــه
هــم مراعــات کــړي:
 -۱په لومړي پړاو کې د فورم له ترالسه کولو وروسته:

•د اطالعاتو غوښتنې د فورم په دويمه ګڼه جدول کې د اړتیا وړ اطالعاتو لیکل

•په کتاب کې د غوښتل شوو اطالعاتو په ګډون د اطالعاتو غوښتلو د فورم ثبت
•د اطالعاتو لرونکو ادارو او څانګو تشخیص

 -۲پــه هغــه صــورت کــې چــې غوښــتونکی پــه چاپــي بڼــه او یــا د نــورو وســیلو لــه الرې د
اطالعاتــو غوښــتونکی وي:
•د سندونو له ترالسه کولو مخکې د پاڼو د کاپي کولو د لګښت ورکول

 -۳د اطالعاتو رسونې مسووله مرجع مکلفه ده چې په دغه پړاو کې الندې موارد رعایتکړي:

•غوښــتونکي تــه د اطالعاتــو چمتــو کولــو لپــاره د وخــت ټــاکل (لــه یــوې څخــه تــر  ۱۰کاري
ورځــو ډېــر نــه وي) د موجــه دالیلــو د شــتون پــه صــورت کــې ،دغــه وخــت تــر درېیــو ورځــو
پــورې نــوره هــم غځېدلــی شــي .کــه چېــرې د اطــاع رســونې مرجــع د اطالعاتــو چمتــو کولــو
زمانــي محدودیــت اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ۶مــې مــادې لــه لومــړۍ فقــرې ســره
ســم وغځــوي ،پــه هماغــو لســو کاري ورځــو کــې د تمدیــد د دلیــل او وخــت پــه اړه بایــد
غوښــتونکی خبــر کــړي.
•ادارې مکلفــې دي چــې غوښــتل شــوي اطالعــات لــږ تــر لــږه د درېیــو کاري ورځــو پــه تــرڅ
کــې د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم د رســید لــه نېټــې څخــه چمتــو او وړانــدې کــړي.
•ادارې مکلفــې دي غوښــتل شــوي اطالعــات چــې د اشــخاصو د خوندیتــوب او ځــان ســاتنې
یــا د شــخص د ازادۍ لپــاره ضــروري وګڼــل شــي ،د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم د رســید لــه
نېټــې څخــه حــد اکثــر د  ۲۴ســاعتونو پــه تــرڅ کــې چمتــو او وړانــدې کــړي.
•د اطالعاتو غوښتنې د ثبت په کتاب کې د ترالسه شوي مبلغ لیکل.

•پــه  ۲۴ســاعتونو کــې د اړونــدې ادارې او څانګــو لــه الرې د اطالعاتــو لــه لرونکــي شــخص
ســره اړیکــه نیــول.
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•د مســوول د نــه شــتون پــه صــورت کــې چــې اطالعــات پــه واک کــې لــري ،د اطــاع رســونې
مســووله مرجــع بایــد لــه هغــې څانګــې ســره چــې لــه قانــون ،ســتراتیژیو او پالیســیو ســره
تــړاو ولــري ،اړیکــه ونیســي.

 -۴کلــه چــې اطالعــات د خوالــه او ټولنیــزو رســنیو لــه الرې ترالســه کېدلــی شــي ،د اطــاع رســونې
مســووله مرجــعکــوالی شــي د فــورم لــه ثبــت څخــه وروســته یاده موضــوع غوښــتونکي ته ابــاغکړي.

 -۵پــه درېیــو میاشــتو کــې د اطــاع رســونې مســوولې مرجــع تــه د اطالعاتــو غوښــتونکي نــه
مراجعــه ،انصــراف ګڼــل کېــږي ،پــه داســې حــال کــې چــې لــه دغــه وخــت څخــه وروســته شــخص
اطالعــات وغــواړي ،د اطالعاتــو غوښــتلو فــورم بایــد لــه ســره ډک او بشــپړه کــړي.
 -۶کلــه چــې د اطالعاتــو غوښــتنه د لومــړي درجــه چارواکــو پــه اړه وي ،د اطــاع رســونې
مســووله مرجــع د هغــې د مســتقیم امــر لــه الرې لــه یــاد مقــام ســره اړیکــه نیســي او د موضــوع
پــر تعقیــب مکلفــه بلــل کېــږي.

 -۷پــه هغــه صــورت کــې چــې غوښــتل شــوي اطالعــات د یــوې ادارې پــه څــو څانګــو پــورې اړه
ولــري ،د اطــاع رســونې مســووله مرجــع مکلفــه ده ،ټولــې اړونــد څانګــې رســم ًا خبــرې کــړي او
پــر ټاکلــي وخــت د اړتیــا وړ ســندونه راټــول او د غوښــتونکي پــه واک کــې یــې ورکــړي.

د اطالعاتو غوښتنې رد:

 -۱کلــه چــې د اطالعاتــو غوښــتنه د ممنوعیــت پــر بنســټ پــه ټولیــز یــا قســمي ډول رد شــي،

د اطــاع رســونې مســوول بایــد غوښــتونکی لــه مشــخص ممنوعیــت چــې لــه کبلــه یــې د هغــه
غوښــتنه رد شــوې ده ،پــه لیکلــې بڼــه خبــر کــړي.
 -۲د اطــاع رســونې مســووله مرجــع مکلفــه ده چــې د شــکایت د حــق پــه اړه د اطالعاتــو
غوښــتنې د رد ،د پرېکــړې پــر وړانــدې غوښــتونکي تــه اړینــه الرښــوونه وکــړي.

د شکایتونو پړاوونه:

 -۱کلــه چــې غوښــتونکی د ترالســه شــوو اطالعاتــو او یــا د اطالعاتــو غوښــتنې پــر رد قناعــت ونــه
کــړي او یــا پــر دغــه بــاور وي چــې د قانــون لــه حکمونــو ســره ســم یــې غوښــتنې تــه رســېدنه نــه ده
شــوې ،کــوالی شــي پــه لیکلــې بڼــه خپــل شــکایت د اطــاع رســونې مســوولې مرجــع تــه وســپاري.
 -۲د اطــاع رســونې مســووله مرجــع مکلفــه ده د درېیــو کاري ورځــو پــه تــرڅ کــې ور رســېدلی
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شــکایت وڅېــړي او د هغــه د حــل لپــاره اړینــه پرېکــړه وکــړي.

 -۳د مســوولو اشــخاصو لــه خــوا د اطالعاتــو نــه ورکولــو پــه صــورت کــې د اطــاع رســونې
مرجــع بایــد لــه دې موضــوع کمېســیون تــه خبــر ورکــړي؛ پــه داســې وخــت کــې کمېســیون پــه
نېغــه توګــه لــه مســوولې مرجــع ســره اړیکــه نیســي.

د سندونو رسمیت:

د ادارو لــه ادرس څخــه ټــول وړانــدې شــوي ســندونه هــم د ډلــه ييــزو وســایلو او ټولنیــزو رســنیو
لــه الرې او هــم پــه چاپــي بڼــه رســمي ســندونه ګڼــل کېــږي او النــدې مــوارد د رعایــت وړ دي:

 -۱وړاندي شوي سندونه اطالعاتو ته د السرسي قانون له حکمونو سره سم وړاندې شي.

 -۲د اطــاع رســونې مســووله مرجــع مکلفــه ده چــې رســمي او موثــق ســندونه چمتــو او د
اطالعاتــو غوښــتونکي پــه واک کــې یــې ورکــړي.

 -۳د اطــاع رســونې مســووله مرجــع مکلفــه ده چــې د اطالعاتــو صحــت او ســموالی پــه مهــر
او الســلیک ســره تایيــد کــړي.
 -۴وړانــدې شــوي ســندونه بایــد د رســمي اعتبــار لرونکــي وي او د هغــوی ټــول پړاوونــه بایــد
شــفاف ،د لوســتو او اســتفادې وړ او بشــپړ رویــت ولــري.
 -۵ســندونه چــې نيمګــړي او پــه غیــر شــفاف ډول وړانــدې شــي ،غوښــتونکی کــوالی شــي د هغــو
لــه اخیســتلو څخــه ســر وغــړوي او خپــل شــکایت د اطــاع رســونې مرجــع تــه وړانــدې کــړي.

د اطالع رسونې دفتر:

 -۱د اطالع رسونې دفترونه باید الندې موارد رعایت کړي او لرونکي يې وي:
 -۲د عامه وګړو لپاره مشخص او د موندنې وړ ادرس؛
 -۳د اړونــدې ادارې پــه رســمي ویبپاڼــه کــې د اطــاع رســونې دفتــر د ټولــو اړینــو او مهمــو
ځانګړنــو درج؛
 -۴د کمپیوټري وسایلو او نورو ضروري تجهیزاتو درلودل؛
 -۵د اطالعاتو غوښتنې په هکله د معلوماتي ډېټابېس رامنځته کول؛
 -۶د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم او غوښــتونکي تــه د ورکــړل شــوو ټولــو مکتوبونــو او
ســندونو ثبــت او ســاتل؛
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 -۷اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ۱۴مــې مــادې د دویمــې فقــرې د موادو د ال ډېــر ګټورتوب
او اغېزنــاک تــوب لپــاره ټولــې ادارې بایــد پــه الس کــې شــته اطالعــات پــه داســې ډول ترتیــب او
مدیریــت کــړي چــې اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون لــه حکمونــو ســره ســم غوښــتنو تــه د ځــواب
ورکولــو بهیــر چټــک کــړي ،پــه ځانګــړې توګــه زمانــي محدودیــت چــې اطالعاتــو تــه د السرســي
قانــون پــه شــپږمه مــاده کــې تــرې یادونــه شــوې ده ،مراعــات شــي.
 -۸لــه لومــړۍ فقــرې ســره ســم د بهیــر د ګړندیتــوب لپــاره ټولــې ادارې مکلفــې دي چــې د
اطالعاتــو مدیریــت لــه کړنــارې ســره چــې د کمېســیون پــه وســیله تصویبېــږي ،هوکــړه وکــړي او
لــه تصویــب وروســته پــه شــپږو میاشــتو کــې ځانونــه لــه یــادو معیارونــو ســره عیــار کــړي.
 -۹اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د ۱۴مــې مــادې د لومــړۍ فقــرې رعایــت لپــاره ټولــې ادارې
بایــد د اطالعاتــو ډلبنــدي شــوی نوملــړ چــې لــه دوی ســره موجــود دی ،خپــور کــړي ،تــر څــو
اطالعاتــو تــه د السرســي د بهیــر د چټکوالــي المــل وګرځــي.

کمېسیون ته د راپور چمتو کول او وړاندې کول:

د هــرې ادارې د اطــاع رســونې مســووله مرجــع کمېســیون تــه پــر راپــور ورکولــو مکلفــه ده او
النــدې مــوارد د منلــو وړ بلــل کېــږي:
 -۱د اطالع رسونې د مسوولې مرجع راپور باید روڼ ،واضح او باوري وي.
 -۲راپور په ځانګړي فارمټ کې چې د کمېسیون په وسیله برابرېږي ،واستول شي.
 -۳راپــور ،د هــرې میاشــتې پــه توپیــر لــه هــرو درېیــو میاشــتو وروســته پــه لیکلــي ډول د
برېښــنالیک ،فکــس او یــا د بلــې هــرې شــونې وســیلې لــه الرې رســم ًا اســتول کېــدای شــي.
 -۴راپــور ،د فعالیتونــو ،الســته راوړنــو ،ســتونزو ،ثبــت شــوو شــکایتونو ،خنډونــو ،ننګونــو او د
اطــاع رســونې د مســوولې مرجــع د دنــدې اړونــد مشــخصو وړاندیزونــو درلودونکــی وي.
 -۵د هــر راپــور پــه پــای کــې د راپــور د ترتیبوونکــو او تصدیقوونکــو نومونــه لــه الســلیک او
مهــر ســره یــو ځــای بایــد وي.
 -۶د اطالع رسونې د مسوولې مرجع راپور باید د کمېسیون په ادرس واستول شي.
 -۷راپــور پــه درېیــو نســخو کــې برابرېــږي چــې یــوه نســخه یــېکمېســیون تــه اســتولکېــږي ،دويمــه
نســخه یــې اړونــدې ادارې تــه او درېیمــه يــې د اطــاع رســونې لــه مســوولې مرجع ســره ســاتلکېږي.
 -۸راپــور ،پــه داســې ډول چمتــو شــي چــې د مراجعینــو شــمېر د هغــو کســانو پــه ګــډون چــې
فــورم ډکــوي ،پــه یــوه میاشــت کــې د حقیقــي او حکمــي اشــخاصو پــه توپیــر ،معلــوم او د هغــه
شــمېر او تفصیــات روښــانه وي.

تصویب:

دغه الرښود د کمېسیون له تصویب وروسته د اجرا وړ دی او خپرېږي.
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څلورمه ملپاڼه :د اطالعاتو غوښتنې فورم او د اطالعاتو غوښتنې ثبت کتاب
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پايله

پــه افغانســتانکــې اطالعاتــو تــه د السرســيکمېســيون په رامنځتــهکېــدو او کار پيلولو ســره اطالعاتو
تــه د السرســي موضــوع پــه ټوليــز ډول پــه افغانــي ټولنــه کــې د رســنيو لــه الرې مطــرح شــوه چــې تــر
ډېــره زمــوږ پــه هېــواد کــې يــوه نــوې خبــره وه؛ نــو ځکــه اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د جوړېــدو
بهيــر ،د اطالعاتــو ورکوونکــو او غوښــتونکو مســووليتونه ،محدوديتونــه او اړتيــاوې د عامو خلکو او
مســلکيکار کوونکــو لپــاره مســلکي او مفصلــې شــرحې ته اړتيــا درلوده .دا چــې خپله د دې پروســې
د دودلــو او پياوړتيــا مالتــړی وم او د کمېســيون د غــړي پــه توګــه د یــوې برخــې مســووليتونه را لــه
غــاړې وو؛ نــو ځکــه مــې پــه دې برخــه کــې د يــوه معلوماتــي او مســلکي الرښــود کتــاب د شــتون
اړتيــا ښــه حــس کــوالى شــوه او د دې اړتيــا پــر بڼســټ مــې د “اطالعاتــو تــه د السرســي الرې
چــارې” کتــاب پــر ليکلــو پيــل وکــړ.

د دغــه کتــاب پــه بشــپړېدو ســره دې پايلــې تــه ورســېدم چــې کــه څــه هــم دغــه موضــوع پــه بشــپړه
توګــه پــه دغــه کتــاب کــې نــه شــي رانغــاړل کېــدای او ال پــه دې برخــه کــې ډېــر کار او زيــار تــه اړتيــا
ده ،خــو د دغــه کتــاب پــه ليکلــو ســره مــې وکــوالى شــواى پــه دې برخــه کــې د لومــړي ځــل لپــاره
د يــوې اړتيــا لــه مخــې ګام پورتــه کــړم او د دې موضــوع پــه اړه درنــو هېوادوالــو تــه پــه پښــتو ژبــه
يــو څــه اړيــن مــواد وړانــدې کــړم؛ ځکــه چــې پــه دې برخــه کــې د کتــاب پــه بڼــه پــر پښــتو ژبــه څــه
نــه دي ليــکل شــوي .دغــه کتــاب کــوالى شــي چــې لــه لوســتونکو ســره د اطالعاتــو ترالســه کولــو
او پېژندلــو پــه برخــه کــې تــر ډېــره مرســته وکــړي او هغــوى بــه اوس تــر پخــوا ښــه پوهېدلــي وي
چــې معلومــات او محــرم اطالعــات کــوم دي ،دوى کــوم ډول اطالعاتــو تــه د السرســي حــق لــري.
زه پــر دې بــاور يــم چــې دغــه کتــاب بــه وکــوالى شــي لــه ډېــرو ســره مرســته وکــړي چــې لــه
مســوولو ادارو او چارواکــو څخــه اطالعاتــو تــه د السرســي خپــل حــق تــرې وغــواړي او دا بــه
ورتــه اوس ښــه څرګنــده شــوې وي چــې کــوم څــه د دوى حــق دى او څــه ډول يــې ترالســه او
اســتفاده تــرې کــوالى شــي .زه بــه نــه يواځــې د دغــه کتــاب پــه ليکلــو بســنه ونــه وکــړم ،بلکــې
هڅــه بــه وکــړم چــې پــه دې برخــه کــې نــور اړيــن ګامونــه پورتــه کــړم ،څــو د نــورو پــه مرســته
دغــه کمرنګــه برخــه غنــي او د بډاينــې لــور تــه بوځــو او دومــره يــې غنــي کــړو چــې هېــوادوال او
پــه ځانګــړې توګــه ژورنالېســتان ،ليکــواالن او څېړونکــي د اطالعاتــو ترالســه کولــو پــر مهــال لــه
خنــډ ،ځنــډ ،شــک او حقوقــي ســتونزې ســره مــخ نــه شــي ،بلکــې د شــوي کار پــه پايلــه کــې خپــل
حــق پــر خپــل وخــت او بشــپړه توګــه ترالســه کــړي.
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د يادونــې وړ ده ،تــر دې وړانــدې پــر پښــتو ژبــه اطالعاتــو تــه د السرســي پــه اړه کــوم ځانګــړى
اثــر نــه و ،څــو ژورنالېســتان او د ژورنالېــزم پوهنځــي محصليــن تــرې ګټــه واخلــي ،خــو اوس د
دې اثــر پــه چــاپ ســره لــږ تــر لــږه يــو مســتقل او د معلوماتــو لرونکــى ځانګــړى اثــر رامنځتــه
شــو .زمــا پــه انــد دا کتــاب د اوس لپــاره دې اړتيــا تــه مســلکي ځــواب ويلــى شــي.
د دغــه کتــاب د ليکلــو لپــاره مــې پــر افغانســتان ســربېره د نــړۍ د ګڼــو هېوادونــو اړونــد اطالعاتــو
تــه د السرســي قوانيــن پــه پرتليــز ډول ولوســتل او لــه معلوماتــو څخــه مــې يــې د کتــاب د
محتوياتــو پــه بېالبېلــو برخــو کــې ګټــه واخيســته ،څــو لوســتونکى يواځــې پــه افغانســتان پــورې
محــدود پاتــې نــه شــي او د موضــوع پــه اړه نړيــوال ليــد او معلومــات ولــري.

وړاندیزونه

 -۱دولتــي ادارو ،د اطالعاتــو او ســندونو د تصنیــف او ډلبنــدۍ پروســه پــه داســې حــال کــې
پيــل کــړې ده چــې پــه دې برخــه کــې نــه تجربــه او نــه کــوم معيــاري الرښــود لــه ځــان ســره لــري،
دا پروســه بايــد ودرول شــي .لومــړی بايــد د ادارو د اطالعاتــو او ســندونو ډلبنــدۍ ارزونــه او
علمــي څېړنــه وشــي ،د اطالعاتــو د برخــې د کارکوونکــو مهارتونــه او وړتيــاوې لــوړې شــي او بيــا
دې د اطالعاتــو او ســندونو معيــاري ډلبنــدي وشــي څــو خلکــو تــه پــه ســمه توګــه اطالعاتــو تــه
السرســی تامیــن او د ادارو رازونــه خونــدي شــي.
 -۲دولــت بايــد اطالعــات د خپلــو وېبپاڼــو لــه الرې خپــاره کــړي ،څــو خلــک او ژورنالېســتان
اړينــو اطالعاتــو تــه پــه پراخــه کچــه السرســی ومومــي.

 -۳اطالعاتــو تــه د السرســي موضــوع بايــد د ښــوونځيو او پوهنتونونــو پــه نصــاب کــې شــامله
شــي .لــه دغــه کتــاب څخــه پــه تدريــس کــې ګټــه اخیســتل کېــدای شــي.

 -۴د دولــت مشــرتابه بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي حــق د تاميــن لپــاره خپلــه سياســي اراده وښــيي
او د فســاد د مخنيــوي پــه برخــه کــې اطالعاتــو تــه د السرســي لپــاره داســې سيســتم جــوړ کــړي چــې
خلــک د فســاد پــر ضــد پــه مبــارزه کــې لــه دې څخــه ګټــه واخلــي او خلــک د ځــان ملګــري کــړي.
 -۵حکومــت بايــد اړينــه بودیجــه اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــېکمېســيون پــه واککــې ورکړي
څــو دغــهکمېســیون نــه يواځــې پــه ســمه توګــه اطالعاتــو تــه د السرســي لــه حق څخــه څارنــه وکړي،
بلکــې خپلــې دنــدې پــه ســمه توګــه اجــراکــړي او خلــک د اطالعاتــو غوښــتنې تــه وهڅوي.
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 -۶د چارواکــو لپــاره د روزنيــزو پروګرامونــو جــوړول ،اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د بريالــي
پلــي کېدنــې لپــاره لــه کليــدي غوښــتنو څخــه يــوه ده ،الزمــه ده چــې دولــت پــه لومــړي قــدم کــې د
اطــاع رســونې د مرجــع مســوولين وروزي او بيــا پــه دولتــي ادارو کــې اطالعاتــو تــه د السرســي
پــه اړه د عامــه پوهــاوي پروګرامونــه پلــي کــړي.
 -۷دولتــي ادارې د ســندونو او اطالعاتــو د ښــې ســاتنې او غوښــتونکو تــه د هغــو د پــر وخــت
ورکولــو لپــاره د اطالعاتــو بانــک (ډېټابېــس) نــه لــري ،د اطالعاتــو منظــم بانــک بايــد لــه نــورو
اړونــدو ادارو ســره پــه همغــږۍ جــوړ کــړي او خلــک بايــد د خپلــو وېبپاڼــو لــه الرې خبــر کــړي
چــې دوی کــوم ســندونه او اطالعــات لــه ځــان ســره لــري.
 -۸د ارشــاد ،حــج او اوقافــو وزارت دې د اطالعاتــو د اهميــت ،اطالعاتــو تــه د السرســي حــق
او ګټــو پــه اړه يــې د عامــه پوهــاوي پــه برخــه کــې د جوماتونــو او د دينــي مرکزونــو لــه دينــي
عالمانــو څخــه ګټــه واخلــي تــر څــو عــام ولــس لــه دغــه حــق څخــه خبــر شــي او چارواکــي اړ
کــړي چــې خلکــو تــه پــر وخــت اطالعــات ورکــړي.
 -۹اطالعاتــو تــه د خلکــو د السرســي پــه اړه د افغانســتان نــور قوانيــن ځينــي محدوديتونــه لــري،
دغــه قوانيــن او مقــررې بايــد اصــاح شــي او اطالعاتــو تــه د السرســي پــه اړه ګونــګ او مبهــم مــواد
بايــد پــه ســمه توګــه تعريــف او تفســير شــي څــو د هغــو مــواردو مخــه ونيــول شــي چــې محدوديــت
رامنځتــه کــوي.
 -۱۰هــره اداره بايــد د اطــاع رســونې د مرجــع د مســوول د معرفــۍ تــر څنــګ ،د شــکايتونو
اورېــدو مرجــع هــم ټولــو خلکــو تــه ور وپېژنــي ،څــو خلــک پــوه شــي چــې د شــکايتونو لرلــو پــه
صــورت کــې کومــې مرجــع تــه مراجعــه وکــړي او هــره اداره بايــد د شــکايتونو اورېــدو مرجــع د
معرفــۍ پــه اړه کمېســيون تــه رســم ًا اطــاع ورکــړي.

 -۱۱د مدنــي ټولنــې بنســټونه بايــد د خلکــو د لېوالتيــا وړ موضوعــات پــه ګوتــه کــړي او خلکــو
تــه وښــيي چــې پــه څــه ډول د دوی يــوه ســتونزه اطالعاتــو تــه د السرســي لــه موضــوع ســره تــړاو
لــري .دغــه راز دوی بایــد د اطالعاتــو غوښــتنې فــورم پــه ډکولــو او ليکلــو کــې لــه خلکــو ســره
مرســته وکــړي او د اړتيــا پــه صــورت کــې د خلکــو ځانګــړو ګروپونــو (نــا لوســتو ،نــا بينــا او
نــورو) تــه بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي پــوره اســانتياوې برابــرې کــړي.

 -۱۲رســنۍ بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي پــه اړه د عامــه پوهــاوي پــه برخــه کــې خپــل رغنــده
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رول ولوبــوي او لــه همدغــه حــق څخــه پــه ګټــه اخيســتو د مهمــو مســئلو پــه اړه راپورونــه خپــاره
کــړي .رســنۍ بــه لــه دې الرې دوه ګټــې ولــري ،یــو بــه د خپرېــدو لپــاره ګټــور موضوعــات ترالســه
کــوي او بــل بــه اطالعاتــو تــه پــه السرســي کــې لــه خنډونــو ســره مــخ نــه وي.

 -۱۳اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون او مدنــي ټولنــه بايــد پــه ګــډه کار وکــړي چــې
پــه هېــواد کــې اطالعاتــو تــه د السرســي بنســټيزې ســتونزې ومومــي ،د هغــو د حــل لپــاره الرې
چــارې ولټــوي او اطالعاتــو تــه د السرســي لپــاره ملــي ســتراتيژي جــوړه کــړي چــې پــه هېــواد کــې
اطالعاتــو تــه د خلکــو السرســی يقينــي شــي.
 -۱۴اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون بايــد د عامــه پوهــاوي کچــې لوړولــو ،د
روزنيــزو پروګرامونــو جوړولــو ،د ســرغړونو پــر وړانــدې د تاديبــي مويداتــو تجويزولــو،
غوښــتونکو تــه د مشــورې پــه ورکولــو کــې مهــم رول ولوبــوي او حکومــت بايــد پــه دې برخــه
کــې لــه کمېســیون ســره اړینــه مرســته وکــړي او د کمېســیون اړتيــاوې پــوره کــړي.
 -۱۵اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون د
حکمونــو د ښــه تطبیــق پــه منظــور لســګونه جــا الیحــې ،کړنــارې او الرښــودونه وضــع کــړي.
کمېســيون بایــد د اطالعاتــو يــو ثابــت فيــس او بېلګيــزې کړنــارې ټولــو ادارو تــه ور وپېژنــي ،څــو
هــره اداره د دې پــر ځــای د ځــان لپــاره فيــس او کړنــاره وټاکــي.

 -۱۶اطالعاتــو تــه د السرســي د څارنــې کمېســيون بايــد اطالعاتــو تــه د السرســي قانــون هغــه
نیمګړتیــاوې پــه ګوتــه کــړي چــې عملــي بڼــه نــه لــري او يــا ســتونزې را والړوي ،هغــه نیمګړتیاوې
چــې د یــوې مقــررې پــه واســطه رفــع کېــږي ،د لــرې کولــو لپــاره د يــوې مقــررې مســوده جــوړه او
حکومــت تــه يــې وړانــدې کــړي او هغــه نیمګړتیــاوې چــې اطالعاتــو تــه د السرســي پــر وړانــدې
جــدي دي ،د قانــون د تعديــل طرحــه جــوړه او حکومــت تــه دې وړانــدې کــړي.
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اخځليکونه

1 -1د افغانستان اساسي قانون ،رسمي جريده :کابل ۱۳۸۲ ،ل

2 -2د ټوليزو رسنيو قانون ،رسمي جريده ،ګڼه ۹۸۶ :کابل ۱۳۸۸ ،ل

3 -3اطالعاتو ته د السرسي قانون ،رسمي جريده ،ګڼه ۱۱۵۶ :کابل ۱۳۹۳ ،ل
4 -4د احصايې قانون ،رسمي جريده ،ګڼه۱۱۱۰ :کابل ۱۳۹۲ ،ل
5 -5د جزا قانون ،رسمي جريده ،ګڼه ۳۴۷ :کابل۱۳۵۵ ،ل

6 -6مدني قانون ،تمهيدي باب ،لومړی توک ،رسمي جريده ،ګڼه ۳۵۳ :کابل۱۳۵۵ ،ل

 7 -7د کورني او بهرني امنيت پر ضد د جرمونو قانون ،رسمي جريده،ګڼه۶۴۹ :کابل ۱۳۶۶ ،ل
8 -8د مخابراتي خدمتونو د تنظيم قانون ،رسمي جريده ،ګڼه ۱۰۳۱ :کابل  ۱۳۸۹ل
9 -9د تقنيني سندونو د خپرولو د طرز او نافذلو قانون ،کابل ۱۳۹۵ ،ل

 1010د بهرنيو چارو وزارت د اوراقو (ارشيف) ادارې مقرره ،رسمي جريده،ګڼه۷۹۲ :کابل ۱۴۲۱ ،ق

1111د ځمکې پېژندنې په اړه معلوماتو او اطالعاتو ته د السرسي پاليسي ،کابل ۱۳۹۱ ،ل

1212د طبــي اخالقــو کتــاب ،ډاکټــر نــاز افريــن قاســم زاده او نريمــان ســپهروند فارســي ژبــاړه،
د ډاکټرانــو نړيوالــه ټولنــه ۲۰۰۹ ،ز
1313په افغانستان کې د طبي اخالقو الرښود ،کابل۱۳۹۲ ،ل

1414د مريلنــډ د روغتيــا او ذهنــي پالنــې اداره (ډي اېــچ اېــم اېــچ) لــه خپلــو ناروغانــو ســره د
خصوصــي حريــم ســاتلو يادښــت ،امريــکا ۲۰۱۳ ،ز
 1515پــه اســيايي کنفرانــس کــې د مدنــي ټولنــې او دولتــي اطالعاتــو تــه د السرســي پــه اړه د
کوريــا هېــواد راپــور د  ۲۰۰۱زېږديــز ،کال د اپرېــل  ۱۴-۱۳مــه
1616د وينزويال د اساسي قانون ۲۸مه ماده

1717د سوېلي افريقا د جمهوريت د  ۱۹۹۶زېږديز کال اساسي قانون

()Article 32(2) and Schedule 6, item 23 of the 1996 Constitution

1818د جيمــز مايــکل ( )J Michaelليکنــه ،رســمي اطالعاتــو تــه د السرســي د ازادۍ حــق ،د
ادارو او بشــري حقونــو خپرونــه
()OSCE Office for Democratic Vol.5:1, winter 1996/1997

1919پرابلم های سلوکی اطفال ،ص  ،۱۶۰يفتلي ،غالم جيالني ،کابل ۱۳۵۹ ،ل

2020د ښوونې او روزنې عمده اصطالحات ،محقق ساهره شريف ،کابل ۱۳۹۰،ل
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2121روان شناسي عمومي ،ص  ،۵۵۷محمد قاسم

2222اطالعاتو ته د السرسي د حق نړيوال بنسټ د اطالعاتو په اړه د  ۲۰۱۵کال ډلبندي:
www.rti rating.org/country-data-

2323د اطالعاتو د حق په اړه د ترکيې قانون ( ،)۱۹۸۴د قانون شمېره ،۴۹۸۲ :پاڼه ۲
www.bilgiedinmehakki.org/doc/Turkey_FOI_2008_Report.pdf

2424د سويډن اطالعاتو ته د خلکو د السرسي او پټوالي قانون ( .)۲۰۰۹پاڼه۱ :

/www.government.se/contentassets/2ca7601373824c8395fc1f38516e6e03
public-access-to-information-and-secrecy-act

2525د ليکنو او مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د سويډن د اعليحضرت فرمان)۱۷۶۶( :
www.chydenius.net/pdf/worlds_first_foia.pdf

2626فرهنــگ مختصــر اصطالحــات مســلکی حســابداری ،حسابرســی ،بودجــه و مالــى،
ســیدعلی حســینی احســان ،کابــل ۱۳۹۲ ،ل
2727د برېښنا شرکت وېبپاڼهwww.dabs .af/pages/share/en :

2828پــه افغانســتان کــې اطالعاتــو تــه د السرســي لومړنــۍ کتنــه ،د افغانســتان د روڼتيــا د څــار
موسســه ،کابــل۲۰۱۵ ،ز
2929د فساد خوشحاله ټولنه او په افغانستان کې رسمي تريخوال:

appro.org.af/the-happy-union-of/corruption-and-official-sadism-in-afghanistan

 3030د فساد په اړه د  ۲۰۱۶زېږديز کال راپور ،د روڼتيا نړيوال سازمان ،برلين ،جرمني ۲۰۱۷ ،ز

3131د ملي روڼتيا د سيستم ارزونه ،د افغانستان د روڼتيا څار سازمان ،کابل ۲۰۱۵ ،ز
3232د کورنيو دندو اليحه ،ولسي جرګه ،کابل ۲۰۱۳ ،ز

3333د عامه مالي لګښتونو مديريت قانون ۵۴مه ماده ،رسمي جريده،ګڼه۵۴۴ :کابل ۱۳۶۲ ،ل

3434د قضائيــه قــوې د محکمــو د تشــکيالتو او واک قانــون  ۷۶ ،۸مــاده ،رســمي جريــده،
ګڼــه ۸۵۱ :کابــل ۱۳۸۴ ،ل

3535د پوليسو قانون ۳۰ ،ماه ،رسمي جريده ،ګڼه ۹۹۴ :کابل ۱۳۸۸ ،ل
3636د جزايي اجرااتو قانون ۷ ،ماده ،رسمي جريده ،ګڼه ۱۱۳۲ :کابل ۱۳۹۳ ،ل
3737د پلټنې د عالي ادارې قانون  ۱۹ ،۱۲، ۹مادې ،رسمي جريده ،ګڼه ۱۱۰۲ :کابل ۱۳۹۲ ،ل
3838د تقنينــي ســندونو برابرولــو او لــه پړاوونــو څخــه د تېرولــو د ډول مقــرره ،رســمي جريــده
ګڼــه ۱۰۸۱ :کابــل ۱۳۹۱ ،ل
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3939د تقنيني سندونو د خپرولو او انفاذ د ډول قانون ،کابل ۱۳۹۵ ،ل

4040د امارتي ادارو د اوراقو (ارشيف) مقرره ،رسمي جريده ،ګڼه  :۷۹۷کابل۱۴۲۲ ،ق
4141د ملي ارشيف قانون ،رسمي جريده ،ګڼه ۵۳۳ :کابل ۱۳۶۲ ،ل

4242د پوهــاوي پــه اړه د عامــه وګــړو حــق :د اطالعاتــو د ازادي د قانــون قواعــد (لنــدن-
۱۹مــاده ۱۹۹۹ ،ز) ،وېبپاڼــه:
http://www.article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf

4343اطالعاتــو تــه د السرســي ازادي :يــوه پرتليــزه قانونــي ســروې (د يونيســكو خپرونــې ،دويــم
چــاپ ،ټوبــي منــډل ۲۰۰۸ ،ز ،وېبپاڼــه:
_http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php- URL_ID=26159&URL_DO=DO_TOPIC&URL
SECTION=201.html

4444د نولســمې مــادې الرښــود کتــاب ،يــو مســتقيم ډېټابيــس چــې د بيــان د ازاداي د پېښــو پــه
اړه پــه کــې د ملــي او نړيوالــو محکمــو فيصلــې شــاملې دي او دغــه راز کليــدې ســندونه
لــري ،وېبپاڼــه:
http://www.article19.org/publications/law/the-handbook.html

4545د رســنیو د حقوقــي موضــوع ګانــو او پاليســۍ الرښــود ،انټرنيــوز او د نړيوالــو اړيکــو د
مطالعاتــو مرکــز ۱۲۰۲ ،ز
4646ماهنامه افغان بیسیم ۷ ،کال ،ګڼه۸۱ :

 4747تجارتي محاسبه ،ماري یوسفزۍ حمیدي ،کابل ۱۳۹۲ ،ل

4848د افغانســتان د اســامي جمهــوري دولــت پــه ادارو کــې د ســندونو د ســاتنې ،محرميــت او
درجــه بنــدي او د افــرادو د روڼتيــا پاليســي ،کابــل ۱۳۹۵ ،ل
4949د ملکي خدمتونو د کارکوونکو قانون ،رسمي جريده ،ګڼه۹۵۱ :کابل ۱۳۸۷ ،ل

 5050تبلیغــات سیاســی ،ډاکټــر محمــد کاظــم معتمــد نــژاد ،د ذبیــح اللــه رحیمــزي ژبــاړه ،جــال اباد،
 ۱۳۹۵ل
 5151د ملکي خدمتونو د مامورينو د سلوک د ډول مقرره ،رسمي جريده،ګڼه۹۰۰ :کابل ۱۳۸۵ ،ل
S.P Gupta v. President of India [1982] AIR (SC) 149, p.35252
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د ليکوال لنډه پېژندنه

د ليکوال لنډه پېژندنه

ښــاغلى دانــش کړوخېــل د  1355لمريــز کال د غويــي مياشــتې پــه 26مــه نېټــه (د
 1976کال د مــې 15مــه) د پالزمېنــې کابــل د خاکجبــار ولســوالۍ پــه چنــار کلــي
کــې د ارواښــادعبدالمنان پــه کــور کــې نــړۍ تــه ســترګې غړولــې دي.
کړوخېــل چــې دا مهــال اطالعاتــو تــه د السرســي د څــار کمېســیون غــړی دى ،لــه
رســنيز کار او مديريــت وړانــدې يــې لــه بېالبېلــو رســنيو ســره د خبريــال او ليکــوال
پــه توګــه دنــدې اجــرا کــړې چــې لــه دې ډلــې د  2002زېږديــز کال لــه ډســمبر نــه
د  2004کال تــر جنــورۍ مياشــتې پــورې د ســولې او جګــړې د راپــور ورکولــو
انســټيټيوټ ( )IWPRســره د اډېټــر او ترېنــر پــه توګــه دنــده يادولــى شــو.
د طالبانــو د واکمنــۍ پــر مهــال یــې لــه پالزمېنــېکابــل څخــهکورنيــو او نړيوالــو رســنيو لکــه  NBCټلويزيــون،
هيرالــډ ،ډان او وحــدت ورځپاڼــو تــه د بېالبېلــو راپورونــه چمتــو کــول دي .اوســمهال د هېــواد د ســتر او معتبــر
خبــري اژانــس (پــژواک) مشــر دى چــې لــه  2004زېږديــز کال څخــه تــر اوســه پــورې دغــه دنــده تــر ســرهکوي.
دانــش د رســنيز کار او مديريــت تــر څنــګ د ژورنالېســتيکو مســايلو پــه اړه د ليکوالــۍ ډګرهــم تــود ســاتلى او
تــر دې دمــه يــې بېالبېلــې مســلکي مقالــې او مســتقل اثــار ليکلــي او خپــاره کــړي دي .د نومــوړي د (مســلکي
خبريالــي) کتــاب د مســلکي ژورنالېســتانو او محصلينــو لپــاره يــو غــوره الرښــود او ماخــذ دى .د دې ترڅنــګ
يــې لــه دوو نــورو ليکوالــو ســره پــه دري ژبــه د (رهنمــاى ژورنالېســتان)کتــاب هــم ليکلــى او خپور شــوى دى.
د نومــوړي تــازه څېړنــه ستاســې پــه الس کــې د(اطالعاتــو تــه د السرســي الرې چــارې) پــه نــوم کتــاب
دى .د لومــړي ځــل لپــاره يــې دغــه موضــوع پــه هــر اړخيــز ډول څېړلــې چــې د ژورناليــزم پوهنځيــو
لپــاره غــوره او نــوي تدريســي مــواد لــري .ښــاغلي دانــش کړوخېــل تــه د نــږدې دوو لســيزو ژورنالېســتيک
خدمــت او هڅــو پــه پايلــه کــې ځينــې نړيوالــې جايــزې هــم ورکــړل شــوې چــې عبــارت دي لــه:
•پــه  2008زېږديــز کال کــې د رســنيو د ازادۍ نړيوالــه جايــزه چــې د ژورنالېســتانو د دفــاع کمېټــې
( )CPJورکــړې ده.
•د لســيزې تکــړه خبريــال اېــوارډ چــې پــه  2012زېږديــز کال کــې د کانــاډا ســفارت او د ســوېلي اســيا
د رســنيو ټولنــې (ســفما) لــه خــوا ورکــړل شــو.

•پــه  2014زېږديــز کال د مــې پــه درېيمــه نېټــه د ژورنالېســتانو نړيوالــې ټولنــې ( )RSFلــه خــوا
پــه نــړۍ کــې د اطالعاتــو رســونې د ســلو اتالنــو پــه لړليــک کــې د دانــش کړوخېــل راتلــل چــې پــه
مناســبت يــې د نومــوړي ژوندليــک هــم د يــادې ادارې لــه لــوري خپــور شــو.
درنښت
ګل رحمن رحماني
 ،٢٠١٧د جون٢٥مه
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Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious
issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To
tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to
the students of medicine. For this reason, we have published 250 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and
Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange
Service, 140 medical and non-medical textbooks funded by German Aid
for Afghan Children, 6 textbooks funded by German-Afghan University
Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic
of Germany, Mazar-e Sharif, 1 textbook funded by Afghanistan-Schulen, 1
textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation
and 3 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar,
Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and
Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a
sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books
have been distributed among all Afghan universities and many other
institutions and organizations for free. All the published textbooks can be
downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of
textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the
quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–
art information. In the meantime, translation of English language
textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for
curriculum reform. Without this facility it would not be possible for
university students and faculty to access modern developments as
knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace,
in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The
Ministry of Higher Education together with the universities will examine
strategies to overcome this deficit ”.

We would like to continue this project and to end the method of manual
notes and papers. Based on the request of higher education institutions,
there is the need to publish about 100 different textbooks each year.
I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate
or revise their lecture notes or written books and share them with us
to be published. We will ensure quality composition, printing and
distribution to Afghan universities free of charge. I would like the
students to encourage and assist their lecturers in this regard. We
welcome any recommendations and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the
books according to the international standards, but if there is any problem
in the book, we kindly request the readers to send their comments to us
or the authors in order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan
Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book.
We would also like to mention that he has provided funds for 140 medical
and non-medical textbooks so far.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me from 2010 to
2016 in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher
Education Dr Abdul Latif Roshan, Academic Deputy Minister Prof Abdul
Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Director Ahmad Tariq Sediqi,
Chancellor of Nangarhar University, Deans of faculties, and lecturers for
their continuous cooperation and support for this project .
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all
these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I
would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues
Hekmatullah Aziz, Fahim Habibi and Fazel Rahim Baryal in the office for
publishing books.
Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, July, 2017
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role
in gaining, keeping and spreading knowledge and
science, and they are the fundamental units of
educational curriculum which can also play an
effective role in improving the quality of higher
education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and
today’s requirements and based on educational standards, new
learning materials and textbooks should be provided and
published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very
thankful to those who have worked for many years and have
written or translated textbooks in their fields. They have offered
their national duty, and they have motivated the motor of
improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish
textbooks in their respective fields so that, after publication, they
should be distributed among the students to take full advantage of
them. This will be a good step in the improvement of the quality of
higher education and educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and standard learning materials in different fields in
order to better educate our students.
Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and
our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities
for publishing this book.
I am hopeful that this project should be continued and increased
in order to have at least one standard textbook for each subject, in
the near future.
Sincerely,
Dr. Abdul Latif Roshan
Acting Minister of Higher Education
Kabul, 2017

