ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې

شمېره 6

په دفاعي سکتور کې د په ښکاره ویلو
او محرمیت تر مینځ د انډول برابرول:
له نړیوالې ښې عميل کړنې څخه زده کړې

په دفاعي سکتور کې د صداقت او رښتینولۍ مرکز
په دفاعي سکتور کې د صداقت او رښتینولۍ مرکز ( )CIDSصداقت او رښتینويل ،د فساد پر وړاندې تدبیرونو
او ښه حکومتويل په دفاعي سکتور کې ترویجوي .د ناروې او نړیوالو ملګرو رسه په ګډه کار کولو  ،دا مرکز په
دې هڅه کې دی چې وړتیا جوړه کړي ،د باخربۍ کچه لوړه کړي او د فساد د احتاميل ګواښونو د کمولو لپاره
عميل ابزار برابر کړي CIDS .د ناروې د دفاع د وزارت لخوا په  2012کال کې تأسیس شو.

د لیکونکي په هکله
فرانسیسکو کاردونه  Francisco Cardonaپه
 CIDSکې یو اړوند نړیوال کارپوه دی .کاردونه
یو نامتو کارپوه دی چې د ملکي خدمتونو او عامه
ادارې د اصالحاتو ،اداري قانون او عدالت ،د فساد
ضد تګالرو او د بنسټ جوړونې په طرح او ارزونه
باندې مترکز لري .د ده ازمېښت د ده د ټاټويب
هسپانیې څخه ،چیرې چې ده په عامه خدمتونو
کې خپلې کاري سابقې ته پرمختګ ورکړ ،بیا تر
نړیوالو سازمانونو لکه د اقتصادي همکارۍ او ودې
لپاره سازمان  ،OECDد  SIGMAتر پروګرام پورې
غزېږي ،چیرې چې کاردونه د تګالرې د یوه مرش
تحلیل او تجزیه کوونکي په توګه په ملکي خدمتونو
کې په عامه حکومتولۍ کې  15کاله تېر کړل .په
SIGMAکې هغه  25مخ په پرمختګ او د انتقال په
بهیر کې هېوادونو ته په رشقي اروپا ،افریقا ،التینې
امریکې او د کارابیین په سیمه کې مشوره ورکړله.
ده د یوه قانون پوه په توګه زده کړه تر السه کړې
(په والینسیا پوهنتون کي )1976 ،او په عامه اداري
کارونو کې یو زیات شمېر ماسرتۍ لري.

رسیځه

ښې حکومتوالۍ ته د  CIDSالرښودونې ()GGG
د خپلې اصيل موخې په توګه هغه کلیدي مسئلې
وړاندې کوې ،کومې چې د “ښې حکومتولۍ” له
ساحې رسه تړاو لري .دا الرښودونې باید لنډې وي،
پرته له دې چې مسئلې یې خورا ساده کړای يش.

زه همدارنګه غواړم د دې مرکز د چلوونکي محرر،
بارډ بریډروپ نوټسن  Bård Bredrup Knutsenاو
زموږ د خپرونې د همغږۍ کوونکې ماري فوسوم Åse
 Marie Fossumڅخه د دغو الرښودنو په سمبالولو
کې د دوی د ونډې اخیسلتو لپاره مننه وکړم.

د ښې حکومتوالۍ  GGGپه شپږمه الرښودونه کې،
د لیکوال موخه دا ده چې په دفاعي سکتور کې د
محرمیت مفهوم وننګوي .د دې کار په کولو رسه
لیکوال دا پوښتنه کوي )...(« :معلوماتو ته د آزاد
الرسيس او تر یوې کچې د دې الرسيس د محدودولو
ترمینځ انډول» په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې د (”)...
یوه پرانیستي حکومت “رسه باید تر کومې کچې
وټاکل يش؟ رسبېره پردې ،د ميل خوندیتوب د اندېښنو
لپاره کله دا ډول یوه اړتیا رامینځته کېږي چې
معلومات دې محدود کړای يش؟ د دولت د محافظت
لپاره د اتباعو حق ته پاملرنه وکړئ.

موږ هیله من یو چې ښه حکومتولۍ ته دغه مرسته
کېدای يش د پراخو حضارو لخوا هم په عامه او هم په
دفاعي سکتور او په بهر کې وکاروله يش .ټولنې لپاره
حیايت دي.

دا الرښود د فرانسیسکو کاردونه په مټ لیکل شوی.
دی د  CIDSیو لوړ پوړی نړیوال کارپوه دی .زه
غواړم د ده څخه د ښې حکومتولۍ په اړوندو چارو
کې د برخه اخیستلو لپاره د دې ډول یوې مهمې
موضوع د اهدا کولو له امله مننه وکړم .دا هغه ډول
یوه موضوع ده چې په وروستيو کلونو کې په تولیزو
بحثونو کې د یوه لوړ واقعیت په سرتګه ورته کتل
کېږي او کېدای يش چې په راتلونکو کلونو کې به هم
خپل دې اړوندتوب ته پاېښت ورکړي.

 CIDSبه خوښ وي چې د دغو الرښودنو اړوند کوم
نظر ترالسه کړي.
د  2018کال د اپرېل د میاشتې  24نېټه ،اوسلو

پیر کریستینسن
ډایرکټر

«Gento ommolut velentium untis qui intiorent
facipid ut as nones dolora di vel illaudiorpos voluptios nullace aquatat laccum sit ommossundel
»magnit, sedit eseceaque prepe natur
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مقدمه
د ښې حکومتولۍ دا الرښود د اروپايي اتحادیې او د
اقتصادي همکارۍ او پر مختګ د سازمان OECD
د هېوادونو لخوا د نړیوالو ښو کړنو په اړه لنډ نظر
وړاندې کوي چې موخه یې د دفاع او ميل امنیت په
برخه کې د عامه معلوماتو محرمیت ساتل دي ،په
داسې حال کې چې هغو معلوماتو ته په الرسيس کې
چې په عامه بنسټونو کې ساتل کېږي د عامو خلکو
عمومي حق ته ترویج ورکوي .د دې الرښود موخه
د داسې پالیسیو وړاندي کول دي ،کومې چې یوه
پرانیستي دولت ،معلوماتو ته د الرسيس او د خلکو
ظرفیت ته ترویج او وده ورکوي ،چې د حکومتونو
د کړنو په اړه باخربه پرېکړې وکړي .په ورته وخت
کې ،په هغو چارو کې چې ميل امنیت ،له دفاعي
او استخبارايت مسائلو رسه حساس دي ،همدارنګه د
اداري فساد او جرمونو پر وړاندې مبارزه کې د دولتي
رازونو د سامل او خوندي محافظت لپاره حدونه طرح
کړي.

د فساد ،ناوړه اداري چلند او کمزورې حکومتولۍ
پر وړاندې ړنتیا یا شفافیت او تبلیغات یوه غوره
مخنیوونکې چاره ده .ډیموکراسۍ نيش کوالی په
مخفي او پټو رشایطو کې سم کار وکړي ،ځکه چې
که چیرې د دې رازساتلو کچه پراخه وي ،سیايس رژیم
هسې په ساده توګه غیر ډیموکرتیک ګرځي ،ځکه
وګړي یې د سیايس پروسې له بهیر څخه بې برخې
پاتېږي .دا پدې معنی ده چې د واک کارول کېدای يش
د کنټرول څخه ووځي او ډیموکراتیکه حساب ورکونه
تررسه نکړای يش .په هر حال ،په اغیزمنه توګه یوه
اداره شوي دولت کې د ډیموکراسۍ د سم فعالیت د
خوندي کولو لپاره همدارنګه کېدای يش چې معلوماتو
ته عامه الرسسی محدود کړای يش .له همدې کبله،
هم د عامه معلوماتو افشاکول او هم پدې افشاکولو
کې ځینې محدودیتونه باید په مساوي ډول د عامه
ګټو لپاره خدمت وکړي.
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مفکوروي چوکاټ:
ميل خوندیتوب د محرمیت تر نامه الندې
د یوې توجیې په توګه
لومړنۍ مفکوروي انګیړنه دا ده چې له یوې خوا
معلوماتو ته د حکومت آزاد الرسسی ،او له بلې خوا
تر یوې کچې د دې الرسيس محدودول د خلکو منافعو
ته ګټه رسوي .په نړیواله کچه منل شوی عمومي اصل
دا دی چې د “پوهې حق” باید د دولتونو له خوا
ترویج يش ،پداسې حال کې چې د دې لپاره مناسب
محدودیتونه ټاکل شوي ترڅو د معینو عامه معلوماتو
محرمیت وساتل يش .وروستۍ خربه هله الزمي ده که
چیرې دولتي کړنې په ځانګړو ډومینونو یا معلومايت
بانکونو کې ،په خاصه توګه په کومو کې چې د ميل
امنیت او دفاع رسه تړاو لري ،باید یې اداره په مؤثره
توګه سمباله کړای يش.
د داسې یوه محرمیت په اړه اصيل ستونزه دا ده چي
دا خربه معلومه کړای يش چې معلوماتو ته د خلکو
پر الرسيس باندې کله او څنګه د محدودیتونو لګول
قانوين دي .دغو معلوماتو ته د عامه خلکو د الرسيس
لپاره د ډاډ تر السه کول د ساملو ډیموکراسیو هیله
منه موخه ده ،په داسې حال کې چې د دې الرسيس د
محدودولو لپاره ځینې قانوين حدودو ټاکل کېږي .د دغو
دوو مالحظاتو تر مینځ د یوه مناسب انډول برابرول
تر ډېره حده د یوه هېواد په تاریخ ،ټولنیزو ارزښتونو
او نورو کلتوري فاکتورونو پورې اړه لري .دا يې یو
دلیل دی چې ولې د دې خربې معلومول یو ګران کار
دی چې آیا داسې نړیوال معیارونه شته دي چې یوه
سم انډول ته په رسېدلو کې مرسته وکړي (د بریتانیا
نړیوال شفافیت .)2015 ،په عميل کړنو کې کټ مټ
داسې نړیوال معیارونه شتون نلري ،که څه هم د ځینې
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عمومي اصولو د ټاکلو لپاره هڅې او په یوه زیاته پیامنه
1
روشنفکرانه بحثونه پدې وروستیو کلونو کې روان دي.
که چیرې له پامه وغورځول يش ،د راز او محرمیت
ساتلو لپاره د ډاډ د تر السه کولو کړنې په اسانۍ
رسه د پام وړ او پراخې ګرځي .ځینې هغه دولتي
خدمتونه چې د ميل امنیت ،دفاع ،جنايي تحقیقاتو،
استخباراتو راټولولو یا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې
په برخه کې کار کوي ،دا لېوالتیا لري چې په خپلو
هر ډول کړنو کې راز ساتل تطبیق کړي ،ان که دا کار
د وګړو د هغو حقونو مخه ونیيس چې په مرسته یې
دوی پوهېږي چې حکومت څه کوي .د “راز ساتلو د
دستګاه” د چاالنه ساتلو پر لوړو لګښتونو رسبېره ،د
محرمیت څخه په پراخه پیامنه او ګرانه ګټه اخیستنه
پر دولتي ادارو باندې د خلکو باور زیامننوي او په
پای کې دیموکراتیک مرشوعیت تضعیفوي .زښت زیاد
محرمیت دا متایل لري چې د ړنتیا او عامه تفتیش په
پرتله ډېرې غلطۍ رامینځته کړي ،ځکه چې د ړنتیا یا
شفافیت نشتوالی د خلکو تفتیش او د کمزورو کړنو
اصالح کول خورا ګرانوي .په پایله کې یې ،په اوږد
مهال کې زښت ډېر رازساتل کېدای يش د پرانیستۍ
یا آزادۍ په پرتله ميل امنیت ته د ال زیاد ګواښ المل
وګرځي.
لکه څنګه چې د عامه چارو ځینې چارواکي استدالل
کوي  -د بېلګې په توګه ،په متحده ایالتونو کې -
 1د شوین اصول وګورئ ( 2013کال):
https://www.opensocietyfoundations.org/fact-sheets/tshwaneprinciples-national-security-and-right-information-overview-15-points

خورا ډېر راز ساتل “په حکومت کې دننه او بهر
د معلوماتو د رشیکولو په وړاندې عامه پالیسیو
ته په زیان رسولو کې یو نه توجیه کوونکی خنډ
ګرځیدلی”( .)Aftergood, 2008, page 400دا د
درجه بندۍ ستونزې ته اشاره کوي ،دا پدې معنی
چې د معلوماتو د ساتنې خدمتونه د معلوماتو درجه
بندۍ ته تر دې کچې لېوال دي چې په واقعیت کې
هومره ورته اړتیا نوي.
د طبقه بندۍ د هر ډول سیستم موخه د معلوماتو
د افشا کېدلو مخنیوی دی ،کوم چې کوالی يش
ميل امنیت له ګواښ رسه مخامخ کړي ،خو د “ميل
امنیت” او “د امنیتي ګواښونو” په اړوند د تصور
ابهام په اسانۍ رسه د زښت ډېر راز ساتلو کارونې
ته الره هواروي .د حقیقي او ذهنی معلوماتو تر
مینځ د توپیر کولو د میندلو ستونزې دا کار ګرانوي
چې د معلوماتو د ساملې درجه بندۍ لپاره ښه
تعریف شوي معیارونه رامینځته کړای يش.
د معلوماتو سامله درجه بندي پخپله یو ستونزمن
تصور دی ،خو په فکري لحاظ موږ کېدای يش له دې
خربې رسه همغاړي شو چې یوه “سامله” درجه بندي
هغه ده چې معقوله وي او د په زغرده ویلو ،ړنتیا او
معلوماتو ته د آزاد الرسيس د ډیموکراتیکو ارزښتونو
څخه تر ممکنې لږې اندازې ځان ګوښه وساتالی يش.
په بل عبارت ،موږ کېدای يش موافق شو چې د ړنتیا
لپاره معقول محدودیت هغه دی چې الف :استثنايی
وي ،او ب :د ميل امنیت مهمې ګټې خوندي کړي .دا
پایله دا خربه تصدیقوی چې د دفاع او ميل امنیت په
برخه کې داسې معلومات شتون لري چې پټول یې د
ميل امنیت لپاره حیايت ندي او له همدې کبله کېدای
يش په خوندي ډول ښکاره کړای يش  -په بشپړ ډول
یا تر یوې کچې.
په یو شمېر ډیموکراتیکو هېوادونو کې ال تر اوسه
هم یو په غالبه توګه دودیز چلند شتون لري ،چېرې
چې ړنتیا رصفاً د وګړو د غوښتنې استازیتوب کوي،
او چېرې چې د ميل امنیت لپاره راز ساتل د عامه
ګټو ښکارندويي کوي .د بېلګې په توګه ،د فرانسې د
بهرنیو چارو د شورا مرستیال ښاغيل جین مارک ساوی

 ،Jean Marc Sauvéد فرانسې ميل شورا ته د 2011
کال د جوالی پر  5نېټه په خپلې وینا کې وویل“ :د
عامه قانوين ګټو چې راز ساتل یې غوښتنه کوي ،او
ړنتیا تر مینځ چې د وګړو لخوا یې د اړتیا غوښتنه
کېږي ،د وېش د کرښي کښل یو مخ پر وړاندې الره
 6 ، 2011 ،مخ) .دا بیان د هغې انګېړنې
ده” (
پر بنسټ رامینځته کېږي چې له مخه یې د راز ساتلو
خوندي کول د عامه ګټو ساتنه کوي ،پداسې حال
کې چې ړنتیا د عامه ګټو لپاره نه ده او یوازې یوه
غوښتنه ده چې د وګړو او ژورنالستانو په کنجکاوۍ
پر مخ بېول کېږي .دا یوه ډېره مشکوکه انګېړنه ده.
تجربه ښیي چې د ړنتیا ترویجول د عامه ګټو د ساتنې
د غوره الرو څخه یوه الره ده ،ځکه چې دا کار عامه
وګړو او د ډیموکراتیک کنټرول نورو میکانیزمونوو ته
د عامه چارواکو د حساب ورکونې په ساتلو کې مرسته
کوي .له همدې امله ،دا ړنتیا ده ،او نه راز ساتل چې
کېدای يش د یوې وسیلې په سرتګه ورته وکتل يش،
“کومه چې په طبیعي ډول را پورته کېږي او د دولت
2010 ،
او وګړو تر مینځ یې تشه ډکوي” (
کال 619 ،مخ).
د یوې موجودې نړیوالې اجامع له مخه د عامه
چارواکو په پالیسۍ او کړنو کې ړنتیا باید عمومي
قاعده وي ،په داسې حال کې چې راز ساتل باید یوه
استثنا وي .رسبېره پردې ،دا ډول استثناوې باید توجیه
کړای يش :د هغوۍ څخه یوازې هغه وخت دفاع
کېدای يش چې مرشوع وي .دوی یوازې هله مرشوع
دي چې دا ثابته کړې چې دوی د رېښتیني ميل امنیتي
ګټو د ساتنې لپاره شتون لري.
تر څو د قانوين او غیرقانوين راز ساتلو تر مینځ توپیر
وکوالی يش ،د چارواکو لخوا یو څه کنټرول ته اړتیا
لیدله کېږي چې د درجه بندي کوونکو څخه خپلواک
وي .د کنټرول دا ډول خپلواک میکانیزمونه کېدای
يش د محکمو یا د ډېرو مسلکي عامه ارګانونو لخوا
عميل کړای يش ،او د دوی نقش دا دی چې دا خربه
جوته کړي چې آیا د ميل امنیت کومې ګټې چې
راغوښتل کېږي تر څو معلومات درجه بندي کړای
يش ،رېښتیني او په پوره توګه مهمې دي او که نه.
د دباندیني کنټرول له میکانیزمونو پرته ،د معلوماتو
5

د درجه بندۍ په اړه پرېکړې په استثنايي توګه
بصیريت یا اختصايص او تر ډېره بریده په احتاميل شان
مستبدانه ګرځي .خو بیا هم ،لکه څنګه چې به يې
الندې وګورو  ،د تاریخي پلوه محکمو داسې یو نقش
لوبولی او اوس یې هم د لوبولو لېوالتیا لري – کوم
چې په زښت زیاته پیامنه د امنیت یا استخبارايت ادارو
لخوا د معلوماتو ساتلو په اړه درناوی لري.

6

مساعده وي ،د ميل امنیت له اړتیاو رسه سم.
خو بیا هم ،د “ميل امنیت” دا تصور خورا مبهم دی،
ځکه چې دا تصور کوالی يش په بېالبېلو ميل متنونو
کې بېالبېلې معناوې ولري،کومې چې دا مسئله ال
نوره هم پېچلې کوي .د ډېرو اروپایي هېوادونو په
()2013
رسوې ګانو کې چې د جیکبسن
لخوا تررسه شوې ،ملی امنیت په بېالبېله کچه نړیوالې
اړیکې او د کورين امنیت ګواښونه هم لري .په بله
وینا ،دا حتمي نده چې یوه څرګنده رسحدي کرښه
دې موجوده وي.

له فکري پلوه بشپړه ړنتیا مطلوبه نه ده او کېدای
يش شوين هم نه وي ،لکه څنګه چې يې پورته یادونه
وشوه .رسبېره پر دې ،دولت به تل په هغو ځانګړو
ساحو کې فعالیت وکړي ،کومې چې ناروښانه یا
مبهمې وي .لکه څنګه چې يې فینسټر
( 2010کال 623 ،مخ) په ګوته کوي ،د راز ساتلو
او ړنتیا تر مینځ په تکراری ډول یوه ساحه شته ،د
دې معنی دا ده چې دا رضوري نده چې راز ساتل
دې د ړنتیا پر خالف وي .په عمل کې ،راز ساتل او
ړنتیا د یوه روښانه او مقابل حقیقت استازیتوب نه
کوي ،ځکه چې هم راز ساتل او هم ړنتیا دواړه بېلو
بنسټیزو اډو ته اړتیا لري ،او هغوۍ د جوړښت له
 2014 ،کال14 ،
پلوه یو له بل رسه توپیر لري (
مخ).

.1

دا حتمي نده چې ډېره ړنتیا دې د لږو راز ساتلو
په معنی وي ،خو ښه کیفیت به د محرمیت ساتنه
وکړي .ډېره ړنتیا پدې معنی ده چې یوازې د محرمیت
لپاره رېښتینې اړتیاوې به خوندي کړای يش .د ړنتیا
د پالیسیو بنسټیز کول په ډېرو هېوادونو کې نسبتا
نوي دي ،په داسې حال کې چې د راز ساتلو بنسټیز
کول له اوږدمهاله تاسیس شویو دودونو څخه راځي.
د دې هر یوه دود تر شا ارزښتونه او ګټې خو بیا
هم متجانسې او په یو ډول متناقضې دي .دا ننګونه
د پوهېدلو د حق په تدریجي ډول مخ پر وړاندې
بنسټیز کولو کې او د محرمیت ال متناسبو رېښتینو
اړتیاوو په ساتنه کې  -په تنظیمي جوړښتونو کې،
کوم چې هغوی په حکومتي کړنو کې اداره کوي،
پرېوتې .د دواړو پالیسیو ترمینځ د ال ډېرې سازګارۍ
لپاره پلټنه باید په کامل ډول د یوې واحدي مدغم
شوې پالیسۍ رسه مساعده وي او په حکومتونو کې
دننه اطالعاتو ته د ال نور بنسټیز کېدلو الرسيس رسه

 .2بیوروکراتیک راز ساتل :د معلوماتو ساتلو لپاره د
بیوروکراتانو لېوالتیا ،که د راحتۍ له مخې وي او یا
خو که د یو لږ شک له مخې ،کېدای يش افشا کول
یې د رازساتلو په پرتله خطرناک وي .دا بیروکراتیکه
لېوالتیا د معلوماتو د درجه بندۍ د ډېرېدلو المل
کېږي او په پایله کې یې د غیر رضوي درجه بندي
شویو معلوماتو یوه لویه پیامنه رامینځته کېږي.
دا کار همدارنګه د راز ساتلو د بودیجې لګښتونه
څو څو ځله زیاتوي او په بیا بیا ځله د ځان ځاين
اهمیت پر بیوروکراتیکو احساساتو او نه لېوالتیا چې

د دې لپاره چې دا خربه جوته يش چې آیا د دولت راز
ساتل مرشوعیت لري او یا نه ،آفرتوود
( 2009کال 403-402 ،مخ) د راز ساتلو د درېوو عميل
کټګوريو وړاندیز کوي ،په داسې حال کې چې دا مني
چې د عامه پالیسۍ تلپاتې ستونزه په دې کې ده چې
قانوين راز ساتل له غیر قانوين راز ساتلو څخه جال
کړي ،او چې په دې لړ کې د لومړي هغه ساتنه وکړي،
په داسې حال کې چې وروستینۍ هغه بربنډه کړي:
د ميل امنیت رېښتیني راز ساتل :د هغو معلوماتو
خوندي ساتل دي چې د یوه ملت امنیت ته د
هغه دفاع او یا خو هم بهرنیو اړیکو ته يې د زیان
په رسولو کې د پېژندلو وړ ګواښ ورپېښوالی يش.
د دې ډول معلوماتو پټ ساتل جنجايل ندي ځکه
چې دا د درجه بندۍ د ټولو سیستمونو ترشا یو
منطق دی ،او عامه ګټو ته غوره خدمت کېږي کله
چې دا ډول معلومات پټ پاتې وي.

دا خربه جوته کړي چې څرنګه د حکومت ځانګړي
بنسټونه خپلې دندې تر رسه کوي ،لوبې کوي.
 .3سیايس راز ساتل :د سیايس برالسۍ لپاره د درجه
بندۍ کارولو ته لېوالتیا .د راز ساتلو دا ډول تر
ټولو د اعرتاض وړ یو ډول دی ،ځکه چې دا ډول
د ميل امنیت د ګټو د منل شوي مرشوعیت څخه
ناوړه ګته اخيل ترڅو خپله خودغرضانه اجنډا
پرمخ بوځي ،د سیايس النجو څخه اړخ خايل کړي
او یا د عامه حساب ورکونې مخه ونیيس .په خورا
فوق العاده حاالتو کې ،سیايس راز ساتل قانوين
رسغړونې ،د برشي حقونو څخه رسغړونې ،اداري
فساد یا ناسم مدیریت پټوي او د سیايس پروسې
بشپړتیا له ګواښ رسه مخامخ کوي.

د درجه بندۍ د سیستمونو په کنټرولولو کې
په ټولو کې د قضا د کمزوري نقش لوبول
لکه څنګه چې يې پورته اشاره وشوه ،محکمې
په دوديز ډول د درجه بندي کوونکو سازمانونو او
د هغوی په اصطالح “د دولتي راز رسه تړيل اداري
اجرایوي امتیاز” په وړاندې په خورا درنښت چال
چلند کړی او کوي یې .قضا ته درنښت د دې مفکورې
په پیاوړتیا کې مرسته کړې چې ميل امنیت تر ډېره
بریده نازک او حساس دی چې ان محکمو ته دې افشا
 .)2012 ،یوه ښه بېلګه یې د متحده
کړای يش (
ایالتونه څخه د سړې جګړې د قضیې (متحده ایالتونه
2
د رینالډز په وړاندې) څرګندویه نښه ده.
د اجرایې قوې په وړاندې د محکمو احرتامانه متایل
په متحده ایالتونو کې د سپتمرب د یوولسمې نېټې د
ترهګریز برید راهیسې خورا پیاوړی شوی چې ډېر
کله د “ ”9/11په نامه یادېږي .د ميل امنیت په اړه د
حکومت ادعاوې په پرله پسې توګه په محکمه کې د
حساب ورکونې ،ړنتیا او آزاد حکومت په څېر اصولو
براليس شوې دي .په متحده ایالتونو ،انګلستان ،فرانسه
او د ډیموکراتیکې نړۍ په نورو برخو کې ،په لږه کچه
ډیموکراتیکو هېوادونو کې خو یې پرېږدئ ،ډېرې
قضیې د امنیت پورې اړوند اجرایوي پرېکړو د بیاکتنې
په اړه د قضایي نقش ژور پروت وقف شوي محدود
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/345/1/case.html

اړخ ته انعکاس ورکوي .له بده مرغه ،دا کېدای يش
د اسايس حقونو خوندیتوب ،د قانون حاکمیت ،او د
امنیت اصيل ګټو ته د درناوي په زیان متام يش.

په متحده ایالتونو کې “د دولت د راز ساتلو اجرایوي
امتیاز” ،په برتانیې کې “د عامه ګټو د معافیت سند”
 ،یا په فرانسه کې “د رازونو څخه دفاع” په وار وار
د درجه بندي کوونکو او د اجرایوي قوې د ارګانونو
لخوا کارول کېږي چې د قضایي بیاکتنې مخه ونیيس
او یا خو يې لږ اغېزناکه کړي .د پورتنیو درېوو رشایطو
په څېر د څرګندونو پر بنسټ استثناوې پرانیستې
په منظم ډول د محکمو لخوا منل کېږي ان که -
کله ناکله  -محکمو هم په ګنګ ډول ویيل چې دا
امتیازات باید یوازې د اصيل ميل امنیت لپاره محدود
وي .دا یو خورا عام قضایي دریځ دی چې په عمومي
توګه “د چکونو او توازن له نظره قضایی رسغړونه ،د
قضایي مسئولیت څخه اړخ خايل کول او د جوړښتي
اړتیا په مټ مدافعینو ته دا فرصت برابرول چې د
حکومت د خورا زیاتې السوهنې په صورت کې
وررسېدلی خسارت تر السه کړي” ،جوته کوي (
 2012،کال  1573مخ).
د محکمو د رول په اړه په یوې پیاوړې څېړنې کې
( 2006کال  ،پا  168مخ) دا څرګنده کړه
فوچ
چې “د دولت معلوماتو ته د الرسيس د حق خورا
مهمو ارزښتونو ته په پام کې نیولو رسه ،دا حق باید
یوازې هغه وخت قرباين يش چې راز ساتلو ته قانوين
اړتیا شتون ولري  ...نه پارملان او نه هم پخپله ټولنه
په داسې یوه وضعیت کې ده چې زښت ډیر راز ساتل
وننګوي .خپلواکې بیاکتنې د قضایې قوې د مسئولیت
یوه برخه تشکیلوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې د
حکومت عميل کړنې سمې دي” .یوازې محکمې
دومره خپلواکې دي چې ډېر راز ساتل وننګوي ،خو
داسې ښکاري چې فوچ یادونه کوي ،دوی د دې نقش
د منلو څخه ډډه کړې.
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کابو په ټولو اروپایي هېوادونو کې چې د جیکبسن
لخوا یې رسوې تر رسه شوې (،)2013
محکمه دا حق لري چې هغه درجه بندي شوي
معلومات معاینه کړي چې دولت یې په لټه کې دی
چې د ميل امنیت له وجې یې پټ وسايت .بیا هم
د یادونې وړ ده چې په ځینو هېوادونو کې یوازې
ځینې ځانګړې محکمې یا قاضیان د ځانګړو امنیتي
سوابقو خاوندان کوالی يش محرم معلومات معاینه
کړي .په آملان کې یوازې د فدرايل ادارې محکمه
کوالی يش محرم معلومات معاینه کړي .په هسپانیه
کې ،که څه هم د راز ساتلو رسمي قانون قاضیانو
ته الرسسی په پام کې نه نیيس ،لکه څنګه چې يې
د کانګرس او مرشانو جرګې لپاره په پام کې نیيس،
د هسپانیې عايل محکمې پرېکړه کړې چې یوازې
دا محکمه د دې واک لري چې د دولت د محرمو
معلوماتو بیا کتنه تر رسه کړي .فرانسه یوازینی
هېواد دی چې محکمې پکې د محرمو معلوماتو
او
د مستقیمې معاینې هیڅ واک نلري (
 .)2010 ،داسې ښکاري چې د فرانسوي قايض
لپاره دا خربه ناممکنه ده چې په مستقیمه توګه
محرم معلومات معاینه کړي .د دې ممنوعیت د
محدودولو لپاره ،د  1998قانون د فرانسې
)د
(
ميل دفاع د محرمیت ساتلو کمیسیون) رامینځته کړ،
یو خپلواک کمیسیون چې کوالی يش محرمو معلوماتو
ته الرسسی ولري لکه څنګه چې یې د قايض لخوا
غوښتنه شوې وي ،تر څو دا وارزوي چې آیا معقوله
خربه کېدای يش چې دا معلومات دې د محرمیت د
درجې څخه و ایستل يش 3.د متحده ایالتونو په شان
،د اروپايي هېوادونو اکرثیت قضایی قوې په معموله
توګه د دولتي ارګانونو پر ارزونې پر هغه حقایقو تکیه
کوي ،چې د معلوماتو افشاکول د ميل امنیت ګټو ته
زیان وررسوي (.)Jacobsen 2013

د درجه بندۍ معیارونه
او د درجه بندۍ کچې
د درجه بندۍ کچې پدې ډول معیاري شوې ،چې
کېدای يش هغې ته ورته سیستم د اقتصادي همکارۍ
او پر مختګ سازمان  OECDپه ډېریو هېوادونو کې
وموندل يش .د  OECDهېوادونو په مینځ کې یوه
ښه بېلګه نیوزیلنډ دی ،چېرې چې وګورو د دولت د
رازونو رسه څرنګه چلند کېږي .په نیوزیلنډ کې ،رسمي
معلومات د رسمي معلوماتو د محافظت لپاره د اړتیا
د سخت تعریف له مخې د معیارونو رسه سم خوندي
کېږي :معلومات باید تر هغه بریده محافظت کړای
يش ،چې د عامه ګټو او د شخيص آزادۍ د ساتلو رسه
همغاړي وي .د دې ډول معلوماتو درجه بندي پدې
هڅه کې ده چې د هغه زیان په اساس یې درجه بندي
کړي ،کوم چې د صالحیت لرلو پرته افشا کېدای يش،
او د پيل کېدو لپاره یې محافظتي اقدامات مشخص
کوي 4.د نیوزیلنډ د الرښودنو رسه سم ،په خپل رس،
درجه بندي رسمي معلوماتو ته اجازه نه ورکوي چې
پټ دې وساتل يش؛ بلکې معلومات باید د وړتیاوو په
پام کې نیولو رسه د قانون لخوا ترتیب شويو معیارونو
په کارولو رسه وڅېړل يش 5.د آسټرالیا د امنیت د درجه
بندۍ سیستم د هغه ترتیب له مخې په زړه پورې دی
چې د پټو معلوماتو د درجه بندۍ کولو د څرنګوايل
6
لپاره روښانه الرښودنې چمتو کوي.
په نوي زیلنډ کې د درجه بندۍ کچې ،کومې چې تر
ډېره حده نړیوالې کړنې تعقیبوي ،د عامه ښې ګڼو د
محافظت اړوند په الندې ډول دي:
▪ په ميل امنیت پورې اړوند :دا افشا کول به د
هېواد امنیت ،دفاع یا نړیوالې اړیکې ،یا د ملګرو
حکومتونو هغوی له ګواښ رسه مخامخ کړي.
▪ د حکومت تګالره او  /یا د شخيص محرمیت اړوند:
 4د نوي زیلند د  1982کال د رسمي ملوماتو قانون.
 5د نوی زیلند الرښودنې د رسمي معلوماتو د حفاظت لپاره .وګورئ

3 http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/droit-et-defense/
secret-defense/secret-defense
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https://protectivesecurity.govt.nz/home/information-securitymanagement-protocol/new-zealand-government-security-classificationsystem/
 6آسرتالیا( )2014د معلوماتو د محرمیت د مدیریت الرښودنې .په
https://www.protectivesecurity.gov.au/informationsecurity/Documents/
AustralianGovernmentclassificationsystem.pdf

افشا کول به د دولت فعالیت له خطر رسه مخامخ
کړي یا یوه کس ته زیان وررسوي.
د ميل امنیت په اړه معلومات د دې معیارونو په
کارولو رسه په الندې کچو کې خوندي ساتل کیږي:
 .1اشد محرم :د دغو معلوماتو افشا کول کېدای يش
په یوه استثنايي ژور ډول ميل ګټو ته زیان ورسوي:
•

•
•
•
•

•
•

د نیوزیلند  NZیا د ملګرو هېوادنو دنننی
ټیکاو له ګواښ رسه مخامخوي
په پراخه پیامنه د ژوند د السه ورکولو المل
ګرځي
د نیوزیلند او د هغه ملګرو امنیت ته د
استثنايي زیان المل ګرځي
د نیوزیلند ځواکونو یا ملګرو ځواکونو عملیايت
اغیزمنتیا ته د استثنايي زیان المل ګرځي
د خورا ارزښت لرونکي امنیت یا استخبارايت
عملیاتو دوامداره اغېزمنتیا ته د استثنايي زیان
المل ګرځي
د نورو حکومتونو رسه اړیکو ته د استثنايي
زیان المل ګرځي
د پام وړ ميل زېربناوو ته د شدید اوږدمهاله
زیان المل ګرځي

 .2پټ :د دغو معلوماتو افشا کول کوالی يش ميل ګټو
ته په خورا جدي توګه زیان ورسوي:
• نړیوال تاوتریخوالی زیاتوي
• د ملګرو حکومتونو رسه اړیکو ته په جدي توګه
زیان رسوي
• د  NZځواکونو یا د ملګرو ځواکونو امنیت ته
په جدي توګه زیان رسوي

•
•
•
•

د نیوزیلند ځواکونو یا د ملګرو ځواکونو
عملیايت اغېزمنتیا ته په جدي توګه زیان رسوي
د ارزښت لرونکي امنیت یا استخبارايت عملیاتو
اغېزمنتیا ته په جدي توګه زیان رسوي
د نیوزیلند  NZیا د ملګرو هېوادنو دننني
ټیکاو ته په جدي توګه زیان رسوي
د خورا مهمو ميل زېربناوو د بندېدلو او یا په
زښت پراخه پیامنه د هغوی د کار د ګډوډولو
المل ګرځي

 .3محرم :د دې معلوماتو افشا کول کېدای يش په د
پام وړ ډول ميل ګټې زیامننې کړي:
•

•
•
•
•
•

به مادي ډول دیپلوماتیکو اړیکو ته زیان رسوي
 د رسمي الریون یا نورو بندیزونو المل کېږيد نیوزیلند ځواکونو یا ملګرو ځواکونو عملیايت
اغیزمنتیا ته زیان رسوي
د  NZځواکونو یا د ملګرو ځواکونو امنیت ته
زیان رسوي
د ارزښت لرونکي امنیت یا استخبارايت عملیاتو
اغېزمنتیا ته زیان رسوي
د نیوزیلند  NZیا د مګرو هېوادنو دننني ټیکاو
ته زیان رسوي
په زښت پراخه پیامنه د ميل زېربناوو کار
ګډوډوي

 .4محدود کړای شوي :د دغو معلوماتو افشا کول
کوالی يش پر ميل ګټو ناوړه اغېز وکړي:
•
•
•
•
•

پر دیپلوماتیکو اړیکو ناوړه اغېز کوي
د نیوزیلند ځواکونو یا ملګرو ځواکونو عملیايت
اغېزمنتیا په وړاندې خنډ ګرځي
د  NZځواکونو یا د ملګرو ځواکونو د امنیت په
وړاندې خنډ ګرځي
د نیوزیلند  NZیا د ملګرو هېوادنو پر دننني
ټیکاو باندې ناوړه اغېز اچوي
د نیوزیلند  NZیا د ملګرو هېوادنو پر اقتصادي
هوساینې ناوړه اغېز اچوي
9

د حکومت تګالره او د افرادو شخيص محرمیت په
الندې کچو او د دې معیارونو په کارولو رسه خوندي
ساتل کېږي:
.5

حساس او محدود کړای شوي :د دولت ګټو ته
زیان رسوالی يش او یا خو یې هم وګړي له ګواښ
رسه مخامخ کوي:
• د هر یوه کس خوندیتوب له خطر رسه مخامخ
کوي
• د نیوزیلند  NZاقتصاد ته جدي زیان اړوي
• د حکومت د خربو اترو پر وړاندې خنډ ګرځي

 .6په باور کې :کوالی يش د قانون او نظم ته زیان
ورسوي ،د حکومت سوداګرۍ ته خنډ وګرځي ،د
وګړو پر شخيص محرمیت اغېز وکړي:
• د قانون ساتنه له ګواښ رسه مخامخ کوي
• د هر یوه کس پر فزیکي شخيص محرمیت
ناوړه اغېز اچوي
• د اتباعو سوداګریزو معلوماتو ته زیان وراړوي
• د باور تعهداتو یا هوډ ته زیان رسوي
• د خلکو د مادي شتمنیو له السه ورکولو د
مخنیوي تدابیرو ته زیان رسوي
• اسايس میثاقونو ته زیان رسوي
• د عامه چارو په اغېزمنه توګه تر رسه کولو په
وړاندې خنډ ګرځي
• د مسلکي قانوين امتیاز په وړاندې خنډ ګرځي
• د حکومت د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې
خنډ ګرځي
• د ناوړه امتیاز او یا ګټې د تر السه کولو په
موخه معلومات افشاکوي
لکه څنګه چې يې مخکې یادونه وشوه ،د معلوماتو
د درجه بندۍ لپاره د ورته نښه کولو معیارونه کېدای
يش د  OECDپه ډېرو هېوادونو کې وموندل يش .ان
په ترکیه کې ،چېرې چې د درجه بندۍ مقررات په عام
ډول شتون نلري ،د درجه بندۍ د یو لړ ټاکلو کچو
شتون لیدل شوی ( .)Jacobsen 2013سویډن یوازینی
( )2013لخوا څېړل شوې
هېواد و چې د
رسوې ته یې ځواب ووایه ،په کومې کې چې قانون د
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معلوماتو د درجه بندۍ کچې نه مشخصې کوي ،ځکه
چې په سویډن کې درجه بندي په بشپړ ډول اداري
دنده تررسه کوي .د معلوماتو د درجه بندۍ اړوند نور
اړخونه (د بېلګې په توګه د طبقه بندۍ پروسیجرونه،
د نښه کولو غوښتنې ،د درجه بندۍ کولو صالحیت ،د
درجہ ورکولو لپاره د دالیلو ورکولو دنده ،د نامناسبې
درجه بندۍ لپاره حساب ورکول ،د نظارت ارګانونه ،او
داسې نور) ،د اروپایي هېوادونو په ګوټ ګوټ کې د پام
وړ توپیر لري( (�see Jacobsen 2013 and Transpar
 )ency International UK, 2014د جیکبسن د 2013
کال د برتانیې نړیوال شفافیت وګورئ).

د درجه بندۍ د لېرې کولو معیارونه
د وخت محدودیت ،د پېښو په ناڅاپي ډول تحریکېدل،
یا د بیاکتنې جربي دوره .د دې اصيل موخه د معلوماتو
د تلپاتې درجه بندۍ مخه نیول دي .په هر صورت،
دا نادره نده چې داسې هېوادونه ومومو ،چېرې چې
د درجه بندۍ د لېرې کولو لپاره هیڅ ډول معیارونه
نشته،کوم چې په قانوين او یا عميل اداري کړنو کې
( )2013د
چمتو شوي وي .د جیکبیسن
محاسبې له مخې د درجه بندۍ لپاره مینځ مهاله وخت
په اروپایي هېوادونو کې  30کاله دی ،چې په دې ډول
د ځانګړي وخت محدودیتونه په هالنډ کې له  10کلونو
څخه رومانیا کې تر  100کلونو پورې ،په هسپانیه او
ترکیه کې تلپايت دي .دا وروستې قضیې ،خو بیا هم ،په
اروپا کې خورا استثنایي دي.
د محرمو معلوماتو د جربي بیاکتنې تر ټولو معمويل
موده  5کاله ده .په سویډن کې ،الله وړاندې ټاکل شوې
بیاکتنه نشته ،خو د هر ډول معلوماتو بیاکتنه باید هغه
وخت تر رسه يش ،کله چې د معلوماتو د افشاکولو
غوښتنه وړاندې کېږي .د درجه بندۍ اتوماتیک لېرې
کول (د پېښو په ناڅاپی ډول تحریکېدل) له یوه هېواده
تر بل پورې توپیر لري ،خو د دوی په ډېریو کې اصيل
اړخ د حکومت اختیاري پرېکړه ده چې له وجې یې
د معلوماتو د بېالبېلو ټولګیو درجه بندي لېرې کړای
کېږي .دا ډول یوه پرېکړه کوالی يش معلوماتو ته د
الرسيس د قانون د پروسې په پایله کې د یوه وګړيز یا
خو مدين سازمان لخوا تررسه يش.

د راز ساتلو تر کنټرول الندې نیولو ازموینه :د زیان
د ازموینې او د عامه ګټو د انډول ټاکونکې ازموینه
د  Right2INFO.orgپه وینا ،چې یوه غیر دولتي
موسسه ده چې ښه قانون او کړنې ته وده ورکوي،
د رضر د ازموینې او عامه ګټو ازموینه د دې اړتیا
څخه رسچینه اخيل چې معلوماتو ته د الرسيس
حق محدودیتونه باید متناسب او اړین وي 7 .د
( )2010د دغو آزموینو تر شا
نظریاتو ته پراخه او بشپړ مفهوم وړاندې کوي ،چې
معلوماتو ته د الرسيس پورې اړوند مطلق او نسبي
محدودیتونو تر مینځ توپیر څخه رسچینه اخيل .هغه
محدودیتونه چې د دفاع او ميل امنیت په اړه دي ،په
عمومي ډول د لومړنیو هغو په مینځ کې شامل دي.
د زیان ازموینه
د زیان د ازموینې رسه سم ،عامه اداره باید دا وښیي
چې د ځینې معلوماتو افشا کول ،خوندي ساتل شویو
ګټو ته د زیان اړولو ګواښ کوي .له همدې کبله یې
افشا کول باید تر رسه نيش .د زیان ازموینه دا غوښتنه
کوي چې دولت دې قانوين ګټې ته د پام وړ او روښانه
زیان رسېدلو ګواښ تصدیق کړي .دا باید وښودله يش
چې دا محدودیت په یوه پېژندل شوې مرشوع ګټې
پورې اړه لري ،او چې دا افشا کول به دې ګټې ته د پام
وړ زیان رسولو المل وګرځي .دا ډول زیان باید په پوره
توګه مشخص ،ټینګ ،قریب الوقع او مستقیم وي ،او نه
اټکلونکی یا لېرې.
د عامه ګټو د انډول ساتلو ازموینه
د عامه ګټو د انډول ازموینه تناسب ته منسوب
ګرځي .هغه یوه انډول کوونکي عمل ته اړتیا لري،
چې په وسیله یې د افشا کېدلو زیان د عامه ګټو پر
وړاندې ارزول کېږي چې کېدای يش د افشا کېدلو له
الرې تررسه يش .هغه رشطونه ،په کومو کې چې د
روښانه او مفصلو عامه ګټو وزنه کېدای يش د راز
ساتلو  /محرمیت تر وزنې لوړه وي ،د ميل قانون له
الرې مشخص کېدلو ته اړتیا لري .د ميل درجه بندۍ د
ډېرو ماډلونو رسه سم  -د امریکايي او افریقايي هغو
په ګډون  -د خلکو ګټې حتمي ګرځي او د برشي
حقونو پروړاندې د رسغړونو یا د برش پر ضد جرمونو
7 http://www.right2info.org/exceptions-to-access/harm-and-publicinterest-test

په اړه معلوماتو په صورت کې د نورو ګټو پر وړاندې
لومړیتوب تر السه کوي .د توازن ازموینه دا غوښتنه
کوي چې دولتي مقام یا د نظارت ارګان ،هغه زیان
وزن کړي ،کوم چې به یې افشا کول د عامه ګټو پر
وړاندې یوې معینې محافظې ګټې ته ورپېښ کړي
چې د هغو معلوماتو په افشا کېدلو رسه یې کار کاوه.
د هغه څه تعریف چې عامه ګټې رامینځته کوي
په بېالبېلو هېوادونو کې یو له بل رسه توپیر لري
او ډېر ځله قضیې پر قضیې ارزونې ته اړتیا لري .په
ټوله کې ،د عامه ګټو په خپلې خوښې یا پلوۍ افشا
کول معموالً د عامه بحثونو موضوعګانې ،په سیايس
بحث کې د خلکو برخه اخیستنه ،د تخصیص ورکولو
لپاره حساب ورکول ،د عامه بودیجو مرصفول او د
عامه خوندیتوب مسئلې په ځان کې رانغاړي .د عامه
خوندیتوب او چاپیریال پورې اړوندې مسئلې ،روغتیا
ته د پام وړ ګواښونه ،او د برشي حقونو په جدي
رسغړونو پورې اړوند معلومات په عمومي ډول د
معلوماتو افشا کولو لپاره د عامه ګټو الزمي لومړیتوب
ته توجیه ورکوي.
ځینو هېوادونو د ملکي کارمندانو اداري طرزالعملونو
لپاره الرښودنې خپرې کړي .د مثال په توګه ،د آسرتالیا
په نوي جنويب وېلز کې ،کله چې پرېکړه کوي چې
معلومات دې خپاره يش ،عامه کارمندان باید د عامه
ګټو د توازن ازموینه پلې کړي .د دې معنی دا ده چې
دوی باید د افشاکیدلو په پلوۍ فکرتونه د عامه ګټو
8
د فکتورنو په وړاندې د افشاکېدلو پر ضد وزن کړي.
د دې الرښودنو رسه سم ،د عامه ګټو د توازن ازموینه
درې پړاوه لري:
.1

د افشا کولو په پلوۍ د خلکو لېوالتیا تشخیص
کړئ.

 .2د افشا کولو په ضد د خلکو لېوالتیا تشخیص کړئ.
 .3د افشا کولو په پلوۍ او پر ضد یې د عامه ګټو
نسبي وزن تشخیص کړئ او دا معلومه کړئ چې د
دې ګټو تر مینځ توازن چېرې دی.
http://www.ipc.nsw.gov.au/fact-sheet-what-public-interest-test
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معلوماتو ته د افشا کېدلو په پلوۍ د آسټرلیا د قانون
د روښانه دریځ رسه رسه ،معلوماتو ته د الرسيس
والیتي قوانین یو شمېر رشطونه رامینځته کوي ،چېرې
چې انګېرنه د معلوماتو د پټ ساتلو او د راز ساتلو
په ګټه ده .ترټولو وتيل یې هغه معلومات دي ،چې
د راز ساتلو د قانون د تطبیقولو رسه مخامخ دي ،په
ځانګړي ډول  26قانونه نومول شوي .دا یوه عمومي
لېوالتیا تعقیبوي چې د  OECDپر ډېریو هېوادونو
باندې اغېز اچوي ،پداسې حال کې چې د معلوماتو د
آزادۍ قوانین( )FOIAsپه عمل کې د دولتي دودیزو
قوانینو په درشل کې په عمل کې نااړونده پاتې شوي.
د دولت رازونه په پرله پسې توګه د معلوماتو قانون
ته د الرسيس د آزادۍ د پوښښ څخه جال ساتل کېږي.
رسبېره پر دې ،په عمومي توګه په ډېرو هېوادونو کې
لږې هڅې روانې دي چې د دولتي امنیت دودیز قانون
معلوماتو ته د الرسيس د خپلواکۍ د نوي قانون رسه
همغږي کړي.
دا حقیقت چې د معلوماتو د آزادۍ د قوانینو
( )FOIAsډېری د ميل امنیت پورې اړوند راز ساتل
په حقیقت کې ناالسوهيل پاتې شوي دي دا معنی
لري چې تر دې دمه محاکمو ته قانون جوړونه او
رسچینې د امنیت او استخبارايت ادارو په کارونو کې
د محرمیت او راز ساتلو کارولو زیاتوايل اړوند د
نړیوالې لېوالتیا د کمولو لپاره وسیلې لږې اغیزمنې
ثابتې شوې .دا ډول بنسټونه ،د هغوی د محرمو
معلوماتو په اړه دودیز او په وار وار ناڅرګندې الرې
رسه ،اساساً د  FOIAsپه مټ غیر اغېزمن پاتې کېږي،
رسه له دې چې پراخه نړیواله لېوالتیا د ال زیاد عامه
شفافیت لپاره او مدين ټولنې یې د “پوهېدلو د حق”
غوښتنه کوي.
دا خربه دې حقیقت ته اشاره کوي چې د عمومي قانون
پيل کول ،چې د راز ساتلو او آزادۍ په توازن کې اغېزمن
دي ،هم په مفهوم او هم په عمل کې ننګوونکي دي .یو
دلیل یې دا دی چې عامه ارګانونه یا ادارې چې تر ټولو
په ډېر احتامل رسه د معلوماتو طبقه بندي کوي ،په
خپل کار او کړنو کې د خورا بېالبېلې موخې او انګېزې
لېولتیا لري .دا د امنیت پورې اړوند بېالبېلو کلتورونو ته
وده ورکوي .د بېلګې په توګه ،پوځي ارګانونه په عمده
12

ډول د وسلو د تکنالوژۍ او عملیايت پالنونو پر امنیت
باندې مترکز کوي ،استخبارايت ادارې د رسچینو او عملیايت
میتودونو پر محافظت باندې ،ډیپلوماتان د نړیوالو پایلو
او د ډیپلوماتیکو معلوماتو د درجه بندۍ او د درجه
بندۍ د لیرې کولو په اړه اندېښمن دي ،او پولیس لېوال
دي چې د خپلو معلوماتو او عملیايت پالنونو ساتنه
وکړي .دا هره اداره یا بنسټ دې ته اړبايس چې خپلو
الرښودونو ،طرزالعملونو ،او پروتوکولونو ته وده ورکړي
 کوم چې د کلونو کلونو لپاره ،ناسپړيل او پرته له جديبیاکتنې په فعالیت کې پاتې کېږي .رسبېره پر دې ،دا د
پوهېدو وړ خربه ده چې په هغو ایجنسیو کې چې په
پورته نوملړ کې لیکل شوي ،خلک د نه توجیه کېدونکو
ستونزو څخه د مخنیوي لپاره ځانونه خوندي سايت ،کوم
چې ډېر کله د ډېرې درجه بندۍ کولو د عالیمو المل
ګرځي (.)Aftergood, 2009
د پایلې په توګه ،باخربه کتونکي او معالجه کوونکي
وړاندیز کوي چې ان که چېرې درجه بندي باید د
اړوندې ادارې لخوا تررسه يش ،د درجه بندۍ د
لیرې کولو واک باید له دې ادارې څخه بهر وي .دا
د یوې ادارې د شخيص ګټو د ختمولو او د درجه
بندۍ له زیاتوايل څخه د پاکولو تر ټولو غوره الره
ده ( .)Aftergood, 2009 page 412د دې کار د
کولو لپاره ځینې بریالۍ هڅې په متحده ایاالتو کې
رسته رسېدلې دي ،د بیلګې په توګه ،د ایجنسیو د
خپلمینځي امنیت د درجه بندۍ د درخواست مدیره
هیئت )ISCAP( 9او د اسايس درجه بندۍ د پالیسۍ
( 10.)FCPRپه فرانسه کې CSDN ،بل مثال وړاندې
کوي (پورته وګورئ) .د متحده ایاالتو تجربه  ،چې
( )2009لخوا ترشیح شوې ،په خپل
د
ذات کې ښیې چې “که چېرې یوه اداره ونيش کوالی
په بریالیتوب رسه د نورو ادارو لوړ پوړي چارواکي یا
هیئت ته وضاحت ورکړي او قانع یې کړي چې ولې
ميل امنیت اړتیا لري چې یو ځانګړی توکی دې درجه
بندي يش ،نو بیا داسې یو دليل شته چې د هغه د
دوامداره راز ساتلو پر اړتیا دې شک وکړي”.
9 https://www.archives.gov/declassification/iscap
10 https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20
and%20Pubs/ODNI%20FY2017%20FCGR.pdf :

همدرانګه په الندې ویبسایت کې د  1994کال مخکښه بیاکتنه د انژۍ په څانګه
کې وګورئ

https://www.osti.gov/opennet/forms.jsp?formurl=od/fcprsum.html

پایالمې
 .1د امنیت او دفاع په برخو کې د معلوماتو د
محرمیت تنظیمولو قانون ته اړتیا ده او دا قانون
باید تر وسه وسه دقیق وي .دا ډول یو قانون باید
د معلوماتو د درجه بندۍ کولو در درجه بندې
څخه د ایستلو لپاره معیارونه برابر کړي ،د دې
په پام کې نیولو رسه چې د تعریف له مخې دا
قانون به عمومي وي او په پایله کې یې ټاکل شوي
معیارونه به هم عمومي وي .د قانون د تنظیمولو
محرمیت ،کوم چې په ډېرو هېوادونو کې معلوماتو
ته د الرسيس په اړه تر قانون مقدم وي ،باید د
وروستیني هغه رسه همغاړي کړای يش ،تر څو
په ميل قانوين نظم کې د تناقض یا ناهمغاړیتوب
څخه مخنیوی ويش.
 .2د یوه سامل قانوين چوکاټ رسه موازي ،د ایجنسۍ
په کچه یو هوښیار او مهارت لرونکی مدیریت
اړین دی چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو او د عامه
شفافیت اصل تر ډېره ممکنه حده پورې د تقویت
لپاره ،له سلیم قضاوت یا هوښیارې الرې د درجه
بندۍ قانوين معیارونه پيل يش .د مختلفو مالحظاتو
د متوازن کولو د اړتیا شعوري پوهاوی باید د
تنظیمي کلتور یوه برخه وي .د ادارو اړوند مدیران
باید د یوه مرشوع محرمیت او مرشوع شفافیت تر
مینځ د متوازن چلند د ترالسه کولو لپاره هغه ته د
خپل نقش په سرتګه وګوري.
 .3د غیر عادالنه لوړې کچې درجه بندۍ کمول او
د خلکو د پوهې حق او ميل امنیت اړین توازن
ساتل  -او د راز ساتلو لپاره نور مرشوع دالیل – د
ننګونو مجاهدت دی .د راز ساتلو کلتور د دفاع
په ساحه کې ړنتیا ته وراړول کېدای يش چې د
اروپايي اتحادیې  EUاو  OECDپه ډېرو هېوادونو
کې د وړاندوینې وړ راتلونکې ته د الرسيس څخه
11
بهر وي.

څخه د راز ساتلو مته کېږي .دا ځانګړتیاوې په
رښتیا هم چې اړینې وي ،خو بیا هم د نوښت او
نويو نظرونو یوه معینه درجه کوالی يش او باید
هم چې وهڅوله يش ،ان که د بدلونونو خونه
کېدای يش معتدله ثابته کړای يش .خو بیا هم ،دې
ته اړتیا شته چې له یوې خوا د مرشوع راز ساتلو،
او له بلې خوا معلوماتو ته د مرشوع الرسيس تر
مینځ مطلوب توازن د ترالسه کولو د څرنګوايل په
اړه انتقادي نظر واخلو.
 .5د راز ساتلو د قوانینو یا د محرمیت د پالیسیو پيل
کولو مسئول پرسونل باید په ځانګړي ډول وروزل
يش چې په حکومت کې د آزادۍ او ړنتیا لپاره
ډیموکراتیکې اړتیا ته د پام وړ وزن ورکولو لپاره
وړ وي ،پداسې حال کې چې باید په واضحه توګه
د قانون په ړنا کې پوه يش چې کوم شیان د خلکو
له نظره پټ پاتې کېدلو ته اړتیا لري .د تبعیض
څخه ډک راز ساتلو بدیل د تبعض څخه خايل
آزادي نه ده .د هغو کارمندانو کیفیت او وړتیا چې
د امنیت او دفاع په ډګر کې کار کوي خورا مهم
دي ،ځکه چې دا د دیموکراتیکې ټولنې او د امنیتي
ادارو او مدين ټولنې ترمینځ پر اړیکو مستقیمې
اغېزې لري.
 .6یوه خپلواکه اداره ،د بیلګې په توګه د درجه بندۍ
د لیرې کولو د کمیسیون یوه خپلمینځي ایجنيس-
کومه چې د درجه بندۍ د خورا مهمې کټګورۍ
لرلو ادارو څخه بهر موقعیت لري ،لکه د اردو،
استخباراتو او پولیسو  -باید د انفرادي ادارو لخوا د
پټ ساتل شویو معلوماتو د بیاکتني او په دوره يي
ډول د درجه بندۍ وړتیا او صالحیت ولري .په ټوله
کې ،محکمې د دولت د پټو اجرایوي امتیازاتو لپاره
ډېر د پام وړ پېژندل شوې ،او په دې برخه کې د
بدلون مته کولو لپاره محدود دلیل شتون لري.

 .4وفاداري ،ټاکل شويو کړنالرو ته درناوی ،او د
امنیت او دفاع په ډګر کې د کارمندانو او نورو
 11حتی که داسې ښکاره يش چې رومانیا وکوالی شول چې دا تر رسه کړي
( ماتیې 2007 ،کال) (.)Matei, 2007
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 .7داسې ښکاري چې یوه ښه کړنه دې رامینځته
کېدونکی وي چې د دودیزې درجه بندۍ کړنې
ځانګړتیاوو رسه پرتله شوي اختیاري کړنې ښیي:
د معلوماتو درجه بندي او د درجه بندۍ د لیرې
کولو پرېکړه باید د یوه فرد لخوا نه ،بلکې د یوې
خپلواکې کمېټې یا کمیسیون لخوا ويش ،چې د
اړتیا په صورت کې د یوه بې طرف قضاوت وړتیا
ولري چې آیا ورکړل شوي معلومات دې درجه
بندي کړای يش او یا خو دې هم د درجه بندۍ
څخه وایستل يش  -په بشپړ ډول یا تر یوې اندزې.
دا ډول یو تخصيص واحد باید د په قانوين ډول
تاسیس شويو معیارونو لخوا هدایت کړای يش
ترڅو د زیان معلومول او د توازن ازموینې تررسه
کړي .د داسې یوې خپلواک کمېټې یا کمیسیون
غړیتوب باید محدود وي ،د بېلګې په توګه له ۵
څخه تر  ۷غړو پورې ،او دا کوالی يش د اجرائیه
قوې ،پارملان ،وکیالنو ،صالح لید او قضایې قوې په
چوکاټ کې امنیتی تخصص ولري.
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د ښه حکومتولۍ د لړۍ الرښودونه

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
مسلکي توب او صداقت او
رښتینويل په عامه خدمتونو
کې
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شمېره 1

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
په عامه سکتور کې
د ګټو د تضاد رسه
چال چلند کول

شمېره 2

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
د فساد ضد تګالرې
او اېجنسۍ

شمېره 3

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
معلوماتو ته الرسسی او عامه
شفافیت ته محدودیتونه

شمېره 4

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې

شمېره 5

په دفاعي سکتور کې د امالکو د فساد
او تقلب/درغلۍ د احتاميل ګواښونو
مدیریت کول
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ښه حکومتولۍ ته الرښودنې د کوچنیو کتابګیو یوه ټولګه ده چې هر یو یې
په خاصه توګه په دفاعي سکتور کې د ښه حکومتولۍ د موضوګانو د اهمیت
په اړه بحث کوي .دا الرښودنې کېدای يش چې د هغو کسانو لخوا ولوستلې
يش چې یا په یوې موضوع کې لېوالتیا لري او یا خو هم په یو زیات شمېر
موضوع ګانو کې چې په دفاعي سکتور کې د ښې حکومتولۍ په اړه دي ،یوه
لېوالتیا ولري – او یا په عامه سکتور کې په عمومي توګه – او دوی همدارنګه
کېدای يش د تعلیمي موخو لپاره وکارول يش.

د دې سند د یوې یا ټولو برخو تکثیر جواز لري په دې رشط چې ویاړ یې د
ناروې ،اوسلو ،په دفاعي سکتور کې د صداقت او رښتینولۍ مرکز ته منسوب
کړای يش ،او په دې رشط چې هر ډول تکثیر ،د یوې برخې او یا د ټولو برخو،
و نه پلورل يش او نه هم له یو داسې سند رسه یوځای يش چې هغه د خرڅالو
لپاره وي.

ژباړونکی :د صداقت او رښتینولۍ مرکز په دفاعي سکتور کې
ډیزاینwww.melkeveien.no :
چاپ :د ناروې حکومت امنیتي او خدماتي سازمان
د  2018کال د می میاشت

www.cids.no

پښتو ژبې ته د اصيل انګرېزي منت
ژباړه د ناټو په مټ تررسه شوې

