د ګرﯾﻧﻔﯾل ﻋﻣل ډﻟﮫ

ګﻣﺎن وﮐړئ ﭼﯥ څوک ھر ځﻠﯥ ﺑﺎﯾﻠوﻧﮑﻲ دي

د ﻣوﺳﯾﻘﯽ څوﮐۍ د  TMOﭘﮫ ﺑڼﮫ

 KCTMO – FOIدوه ګوﻧﻲ ﺧﺑري او دوه ګوﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
ﯾووازې څو ورځﯥ وړاﻧدي ﻣﺎ ﻟﮫ ﺷﯾﻧﯾد ﻣﮑﮑوﯾﻼن ،ھﻐﮫ ﮐس ﭼﯥ د  TMOﺷرﮐت د ﺳﮑرټرو
ﭘﮫ ﻟوی ﻟﺳت ﮐﯥ ﯾوه ﻧوې ﺳﮑرټره ده ،ﯾو اﯾﻣﯾل ﻻﺳﺗﮫ راوړ ،ﭘدﻏﮫ اﯾﻣﯾل ﮐﯥ ﭘﮫ  2005ﮐﺎل ﮐﯥ
دووﻟس ﮐﺎﻟﮫ وړاﻧدي ﭼﯥ  KCTMOﯾﯥ د ﺟوړﯾدو اﻣر ورﮐړی و د ﯾوه راﭘور ﻟﭘﺎره زﻣﺎ
ﻏوښﺗﻧﮫ رد ﮐړې .ﭘﮫ ھﻐﮫ وﺧت ﮐﯥ زه د ﻻﻧﮑﺎﺳﺗر وﯾﺳت اﯾﺳﺗﯾت ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ھ ٔﯾت ﻏړې وم او د
دﻏﮫ راﭘور د ﺟوړﯾدو اﻣر ﺗر ډﯾر ﻓﺷﺎر ﻻﻧدې  EMBورﮐړی و ،او دا ﻟﮫ ھﻐﮫ وروﺳﺗﮫ ﺷوې
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣوﻧږ ﭘدې ﭘوه ﺷو ﭼﯥ د  TMOﻟﺧوا د ﮔﻣﺎرل ﺷوي ﯾوه ﻣﻌﻣوﻟﻲ ﺗﻔﺗﯾش ﭘﮫ ﺗرڅ د
ګرﯾﻧﻔﯾل ﺑرج د اﭘﺎرﺗﻣﺎﻧوﻧو ﺑﯾړﻧﻲ څراﻏوﻧو دوه درﯾﻣﯥ ﮐﺎر ﻧﮫ ﮐﺎوه.
د ﺑطرﯾو ﺻﻧدﻗوﻧو ﭼﯥ د اﭘﺎرﺗﻣﺎﻧوﻧو څراﻏوﻧو ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ درﻟوده داﺳﻲ
ﺟوړ ﺷوي و څو د ﻟﻧډﻣﮭﺎل ﻟﭘﺎره د ﺑرﭔښﻧﺎ د ﺗﻠو او د ﺧطرﻧﺎﮐﮫ اور ﻟګﭔدو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ رڼﺎ
ﺑراﺑره ﮐړي .د ﺑﭔړﻧﯾو څراﻏوﻧو دوه درﯾﻣﮫ ﺑرﺧﮫ ﻟدې ﮐﺑﻠﮫ ﻟﮫ ﮐﺎره ﻟوﯾدﻟﯥ وه ﭼﯥ د ﺑطرﯾو د
ګټﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ وﺧﺗوﻧﮫ ﻻ ﭘﺧوا ﺗﯾر ﺷوي و او ډﯾری ﮐﻠوﻧﮫ ﻟدﻏو څﺧﮫ ﻧﮫ ﺣﻔظ او ﻣراﻗﺑت ﺷوی و

او ﻧﮫ ھم ﺑدل ﺷوي و EMB .ﭘﮫ ھﻐﮫ وﺧت ﮐﯥ دﻏﮫ ﻣوﺿوع ډﯾره ﻣﮭﻣﮫ ګڼﻠﮫ .د ﺳﻼﮐﺎرﻧو
راﭘور ﭼﯥ  TMOﯾﯥ د ﺟوړﯾدو اﻣر ورﮐړی و ﻟﮫ ﻣوﻧږ ﺳره ﻣواﻓق و او ﭘﮫ  TMOاو
ﻗراردادﯾﺎﻧو ﺑﺎﻧدي ﯾﯥ ډﯾري ﻧﯾوﮐﯥ درﻟودې .د راﭘور ﻣوﻧدﻧﮫ دا وه ﭼﯥ د  EMBﺷﮑﺎﯾﺗوﻧﮫ ﭼﯥ
 TMOد څو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ رد ﮐړي و ﭘرځﺎی او ﭘﮫ ﺑﺷﭘړه ﺗوګﮫ ﺻﺣﯾﺢ و.
د ﺟوﻻی ﭘﮫ  14د ﻣﭔرﻣن ﻣﮑﮑوﯾﻼن د ردوﻟو اﺳﺎس څو ﻣﺎﺗﮫ د دﻏﮫ راﭘور ﯾوه ﻧﺳﺧﮫ راﻧﮑړي
دا ادﻋﺎ وه ﭼﯥ د ﯾوه ﻣﺣدود ﺧﺻوﺻﻲ ﺷرﮐت ﭘﮫ ﺗوګﮫ  TMOد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د آزادی ﻗﺎﻧون ﭘﮫ
اﺳﺎس ﻣﺳول ﻧدی .زﻣﺎ او د ﻣﮑﮑوﯾﻼن ﺗرﻣﻧځ د اﯾﻣﯾﻠوﻧو ﻟړی ﭼﯥ زﻣوﻧږ ﺗرﻣﻧځ ﺟزﯾﯾﺎت
وړاﻧدي ﮐوي ﭘﮫ ﺑﻼګ ﭘوﺳت ﮐﯥ ﺑﯾرﺗﮫ ﻟدې څﺧﮫ ډﯾر ژر ﺗوﻟﯾد ﺷوي – KCTMO" :د ﺧﻠﮑو
ﻟﭘﺎره ،د ﺧﻠﮑو ﻟﺧوا د اﺳﺗوګﻧځﺎی ﻣدﯾرﯾت اداره؟" او ﮐﭔدای ﺷﻲ ﺗر ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ ﮐﭼﯥ ﭘدې ﺑﺎﻧدې
اﺳﺗدﻻل وﺷﻲ ﭼﯥ د ھﻐوی ﻟﺧوا د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﻗﺎﻧون ﺗﮫ ﭘﮫ ښﮑﺎره ﺗوګﮫ او ﺿﻣﻧﺎ ً د
ښﺎرواﻟﯽ ﭘﮫ ﻣﻠﮑﯾت د ھﻐوی ﺗر ﮐﻧﺗرول ﻻﻧدې د ټوﻟﻧﯾزو اﺳﺗوګﻧځﺎﯾوﻧو ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ټﯾټﮫ
ﺳﺗرګﮫ ﮐﺗﻠو ﺳره KCTMO ،ﺧﭘل ھر اﺧﻼﻗﻲ ﺣق ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړی څو دا ادﻋﺎ وﮐړي ﭼﯥ
ھﻐوی د "اﺳﺗوګﻧو ﯾو ﻣدﯾرﯾﺗﯥ ﺑﻧﺳټ" دی .ھﻐوی اوس ھم د ﺷﮑﺎﯾﺗوﻧو ﭘﮫ ﺑورډ ﮐﯥ ﯾو څﮫ
اﺳﺗﺎزﯾﺗوب ﻟري او د ﺧﭘﻠو ګټو ﻟﭘﺎره ټﺎﮐل ﺷوي ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﻟري ﭼﯥ د ﻟګښﺗوﻧو ﻟوړ ښودل ﺷوي
ﺗﺎدﯾﺎت ﻻﺳﺗﮫ راوړي ﭼﯥ ﺗر ھﻐﯥ ﮐﻣﯥ اﻧدازې ﭼﯥ ﭘﺧوا د  EMBﻏړو ﯾﯥ اﺟﺎزه درﻟوده ډﯾر
زﯾﺎت دي ،دﻏو ﻏړو ﺗﮫ  TMOﭼﯥ د  RBKCﻟﮫ ښﺎرواﻟۍ ﺳره ﯾﯥ ﭘﮫ ﭘټﮫ ﺗوګﮫ ګډ ﮐﺎر ﮐﺎوه
ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوګﮫ ﭘﮫ ﮐﻣﮫ ﺳﺗرګﮫ ﮐﺗل او ﻟﮫ ھﻐوی څﺧﮫ ﯾﯥ واک اﺧﯾﺳﺗﯽ و.
دا ﭼﯥ ښﺎرواﻟۍ دا ﻧﮫ ﻣﻧﻲ څو د ھﻐﯥ ﻣواﻓﻘﯥ اﺣﺗرام ﭘر ځﺎی ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ  1993ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟﮫ
 EMBﺳره ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐړې وه ،ﭼﯥ څو ﮐﻠوﻧو وړاﻧدي د ډﯾر ﻟوی  KCTMOﺗر ﺗﺎﺳﯾس
وړاﻧدي و ،داﺳﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧﮫ راﻣﻧځ ﺗﮫ ﮐړی ﭼﯥ ﮐﭔدای ﺷﻲ د ښﺎرواﻟۍ ﻟﮫ ﻓﻌﺎﻟﮫ ګډون ﺳره
 KCTMOﻟﮫ  EMBڅﺧﮫ ټول واﮐوﻧﮫ واﺧﻠﻲ .زﻣوﻧږ او د  TMOد ډﯾرﯾو اﺳﺗوګﻧو ﭘﮫ ﻧظر
ﭼﯥ د ډﯾرﯾو ﮐﻠوﻧو ﻟﭘﺎره ﯾﯥ د  TMOﻧﮫ وړﺗﯾﺎ او ﺑﯥ اﺣﺗﯾﺎطﯽ زﻏﻣﻠﻲ دي ،ﭘﮫ ھﯾﺋت ﮐﯥ
اﺳﺗوګن ﻏړي ﯾووازې "ﭘټﮫ ﺧوﻟﮫ ﻧﺎﺳت" ﮐﺳﺎن دي او ﯾووازې د دې ﻟﭘﺎره ﺧدﻣت ﮐوي څو د
 TMOد ﺧﭘﻠﺳره ﺑﯾروﮐراﺳۍ ﻟﮫ درواغ ﻣﺷروﻋﯾت ﺳره ﻣواﻓﻘﮫ وﮐړي ،ﭼﯥ ھﻐﯥ ښﺎرواﻟۍ ﺗﮫ
ﺧدﻣت ﮐوي ﭼﯥ ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ ﮐوي او واک ﯾﯥ ورﮐړی دی او ھﯾڅﮑﻠﮫ ﯾﯥ ھم ﯾو څﮫ ﻣﺷروﻋﯾت او
اﻋﺗﺑﺎر ﻧدرﻟود ،او دﻏﮫ ﻣوﺿوع د ډﯾرﯾو ﮐﻠوﻧو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ د دﻏﮫ ﺑﻧﺳټ ﭘﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧو ﮐﯥ ﯾو ﻋﺎم
ﺣﻘﯾﻘت و او ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ د ﺟون ﭘﮫ  14د ﮔرﯾﻧﻔﯾل ﺑرج ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺑرﺑﻧډ ﺷو.
ځﮑﮫ ﻧو ،د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د آزادی ﻗﺎﻧون ﻣوﺿوع څرﻧګﮫ ده ،د دﻏﮫ ﻗﺎﻧون د اﺣﮑﺎﻣو ﭘراﺳﺎس ﮐﭔدای
ﺷﻲ ﯾو ﮐس ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﺗوګﮫ دا ﺗﻣﮫ وﻟري ﭼﯥ  TMOد ښﺎرواﻟۍ ﭘﮫ ﻣﻠﮑﯾت د ھﻐو ټوﻟﻧﯾز
اﺳﺗوګﻧځﺎﯾوﻧو ﭼﯥ دوی ﯾﯥ ﮐﻧﺗروﻟوي د اﺳﺗوګﻧو د اور ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﻧورو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ او
ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣوﺿوع ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷرﯾﮏ ﮐړي؟
د  KCTMOﭘﮫ وﯾب ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ د "ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﯽ" ﺗر ﻋﻧوان ﻻﻧدې ﯾوه ﭘﺎڼﮫ ﺷﺗون
ﻟري ﭼﯥ ﺗر دې وروﺳﺗﯾو ﭘورې ﯾﯥ دﻏﮫ ﻻﻧدې څرګﻧدوﻧﯥ درﻟودې:
"د  1990ﮐﺎل د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻗﺎﻧون ) ،(DPAد  2000ﮐﺎل د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﻗﺎﻧون
) ،(FOIاو د  2004ﮐﺎل د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻣﻘررات ) (EIRاﺳﺗوګﻧو او ﻋﺎﻣو

ﺧﻠﮑو ﺗﮫ دا اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑراﺑروي څو د ﻋﺎﻣﮫ ﭼﺎرواﮐو ﻟﺧوا ﯾﺎ د ﻋﺎﻣﮫ ﭼﺎرواﮐو ﻟﭘﺎره د ﺳﺎﺗل ﺷوو
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړي.
د ﻟﯾﮑﻠﯥ ﻏوښﺗﻧﯥ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ،ﮐﮫ دﻏﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺗون وﻟري ،د  RBKCﭘﮫ اﺳﺗﺎزﯾﺗوب د
وړاﻧدي ﺷوي ﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ اړه ،ﻣوﻧږ ﺑﺎﯾد د  RBKCﻟﭘﺎره د  KCTMOﻟﺧوا دﻏﮫ ﺳﺎﺗل ﺷوي
ﻣﻌﻠوﻣﺎت وړاﻧدي ﮐړو”.
د  TMOد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻧﺴﺨﮫ 01
ﻟﮫ ھﻐﮫ وﺧﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﮑﮑوﯾﻼن د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﭘﮫ اړه زﻣﺎ ﻏوښﺗﻧﮫ رد ﮐړې ،د دﻏو ورځو ﭘﮫ
ﯾوه وﺧت ﮐﯥ د دﻏﯥ ﭘﺎڼﯥ ﻣﺗن ﺑدﻟون ﻣوﻧدﻟﯽ او اوس ﭘدې ډول دی:
"ﮐﮫ څﮫ ھم  TMOﯾو ﺧﺻوﺻﻲ ﺑﻧﺳټ دی او د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﭘﮫ اﺳﺎس ﻣﺳوﻟﯾت ﻧﻠري،
ﻣوﻧږ ﺑﺎﯾد  RBKCﺗﮫ ھر ھﻐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ ﮐﭔدای ﺷﻲ ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟري ﺑراﺑر ﮐړو څو
وﮐوﻻی ﺷﻲ ﻟﮫ ﺧﭘﻠو ﺣﻘوﻗﻲ او ﻣﻘرراﺗﻲ ﭘﺷﻣول د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﭘﮫ اﺳﺎس ﻟﮫ ﻣﮑﻠﻔﯾﺗوﻧو
څﺧﮫ اطﺎﻋت وﮐوﻻی ﺷﻲ.
ﮐﮫ څﮫ ھم د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﮫ ﺗوګﮫ ورﺳره ﺗړاو ﻧﻠري ،ﺧو  TMOد روڼﺗﯾﺎ ﺧﭘﻠﮫ
اﺟﻧډا ھم ﭘرﻣﺦ وړي .دا ﭘدې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ھر ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﮐوﻻی ﺷﻲ  TMOﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷرﯾﮑوي،
ﻣګر ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وګڼﻲ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻧﮫ ﺷرﯾﮑوﻟو ﺣق ھم ﻟري ،د ﺑﯾﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ د TMO
ﺳوداګرﯾزو ګټو ،ﯾﺎ د درﯾم ګړي ګټو ﺧوﻧدي ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ،ﯾﺎ ﮐﮫ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺷرﯾﮑول ﮐﭔدای ﺷﻲ
ﭘﮫ ﺟﻧﺎﯾﻲ ،ﻣﻘرراﺗﻲ ،ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗو ﺑﺎﻧدي اﻏﯾز واﭼوي".
د  TMOد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻧﺴﺨﮫ 02
د  2004ﮐﺎل ﭘﮫ دﺳﻣﺑر ﮐﯥ د ګرﯾﻧﻔﯾل ﻋﻣل ډﻟﯥ د ﺑﻼګ ﻣرﺳﺗﯾﺎل اﯾدﯾﺗور ،اﯾدوارد دﻓﺎرن ،د
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﻗﺎﻧون ﭘﮫ اﺳﺎس  KCTMOﺗﮫ ﻟﯾﮑﻠﻲ او د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻏوښﺗﻧﮫ ﯾﯥ ﮐړې ،او ﭘﮫ
ځﺎﻧګړې ﺗوګﮫ د  TMOاو د ھﻐوی د ﻗراردادي ،راﯾدان ،او د ﭘروژې ﻣﮭﻧدس ،ﺳﺗودﯾو اي،
ﺗرﻣﻧځ د ﻣﯾﺎﺷﺗﻧۍ ﻏوﻧډو د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻧﺳﺧو ﻏوښﺗﻧﮫ ﯾﯥ ﮐړې ،ﭼﯥ ﭘدﻏو ﻏوﻧډو ﮐﯥ د ګرﯾﻧﻔﯾل
ﺑرج د ﭘﻼن ﺷوي رﻏﻧﯾزو ﮐﺎروﻧو ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷرﯾﮏ ﺷوي .دﻏﮫ ﻏوښﺗﻧﮫ ﺗر ﻣﮑﮑوﯾﻼن
وړاﻧدې د ﻓوﻻ ﮐﻔﯾدﯾﺎ ﻟﺧوا رد ﺷوې وه ،ھﻐﯥ ادﻋﺎ ﮐړې ﭼﯥ دﻏﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت؛
"...د  2000کال د معلوماتو آزادی قانون څخه مستثنی دی ،ځکه چې دغه معلومات هغه
معلومات ندي چې د یوې عامه ادارې په استازیتوب یا د  TMOلخوا د یوې عامه ادارې
لپاره ساتل شوي وي .د  2000کال د معلوماتو آزادی قانون د هغو معلوماتو په اړه دی
چې د عامه ادارې په استازیتوب ساتل شوي وي”.

ﻋﺟﯾﺑﮫ دا وه ﭼﯥ ﻣﭔرﻣن ﮐﻔﯾدﯾﺎ ﭘﮫ دﻏﮫ اﯾﻣﯾل ﮐﯥ ﻟﮫ څو اﺳﺗﺛﻧﺎو څﺧﮫ ھﻐﮫ ﯾوه ﯾﺎده ﮐړې ﭼﯥ د
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﻗﺎﻧون د ) 43ﺑرﺧﯥ د  2ﻓرﻋﻲ ﺑرﺧﯥ( ﭘﮫ اﺳﺎس ورﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐړ ﺷوې ،او
ادﻋﺎ ﯾﯥ ﮐړې ﭼﯥ؛
"له قراردادیانو سره د  TMOسوداګریزي اړیکي حساسې دي او د دغسې سوداګریزو
اړیکو شریکول به ،یا کېدای شي د قراردادي له سوادګریزو ګټو سره تبعیضي چلند وي”.
ﻟدﻏو څﺧﮫ دا ﻻﻧدې ﭘوښﺗﻧﮫ راﭘورﺗﮫ ﺷوې :ﮐﮫ ﮐﻔﯾدﯾﺎ ﭘﮫ رښﺗﯾﺎ ﺳره ﭘدې ﺑﺎور وه ﭼﯥ
 KCTMOد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﻗﺎﻧون ﭘﮫ اﺳﺎس ﻣﺳول ﻧﮫ و ،وﻟﯥ ﯾﯥ دا اړﺗﯾﺎ ھم ﭘﯾدا ﮐړه څو
ادﻋﺎ وﮐړي ﭼﯥ د دﻏﮫ ﻗﺎﻧون د ﻓرﻋﻲ ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ اﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ و ،ھﻐﯥ ﭘﮫ ښﮑﺎره
ﺗوګﮫ څرګﻧده ﮐړې ﭼﯥ ھﻐﮫ ﭘدې ﺑﺎور وه ﭼﯥ  KCTMOﭘﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﮐﯥ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی
ﻗﺎﻧون ﭘﮫ اﺳﺎس ﻣﺳؤل دی.
ښﺎﻏﻠﻲ دﻓﺎرن ﭘﮫ ځواب ﮐﯥ د ﻣﭔرﻣن ﮐﻔﯾدﯾﺎ ﭘﮫ ښﮑﺎره د ﺧﻧدا وړ ﭘرﭔﮑړې اﺳﺎس ﭘوښﺗﻠﯽ ،او
وﯾﻠﻲ ﭼﯥ د  TMOﯾووازې وﻧډه او دﻧده د ﺳﯾﻣﮫ اﯾزو ادارو ﭘﮫ ﻣﻠﮑﯾت د اﺳﺗوګﻧځﺎﯾوﻧو ﻣدﯾرﯾت
ﮐول دي ،د ﮐﯾﻧﺳﯾﻧګټن او ﭼﯾﻠﺳﻲ د روﯾﺎل ښﺎرګوټﻲ ،او ھﻐﮫ ټول ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ دوی د ﺳﯾﻣﮫ
اﯾزې ادارې ﭘﮫ اﺳﺗﺎزﯾﺗوب ﺳﺎﺗﻲ ،ﻧﺷﻲ ﮐﭔدای ﭼﯥ ﻟﮫ ﻗﺎﻧون څﺧﮫ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ وي .ښﺎﻏﻠﻲ دﻓﺎرن د
ردوﻟو ﺑﯾرﺗﮫ ﮐﺗﻧﯥ ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐړي څو ﭘدﻏﮫ اﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷرﯾﮏ ﺷﻲ.
د دوو ورځو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ )ﭼﯥ د ﻗﺎﻧون اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ اﺳﺎس د اﺻﻠﻲ او ھراړﺧﯾزې ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ډﯾر
ﮐم وﺧت دی( ھﻐﮫ ﻟﮫ ﻣﭔرﻣن ﮐﻔﯾدﯾﺎ څﺧﮫ د ﭘﺎی ردول ﻻﺳﺗﮫ راوړل .د ﺣﯾراﻧﺗﯾﺎ وړ ﺧﺑره دا ده
ﭼﯥ ﻣﭔرﻣن ﮐﻔﯾدﯾﺎ اوس ټول ھﻐﮫ ﺗﻣﺛﯾﻠوﻧﮫ ﭘرې اﭔښﯥ ﭼﯥ  TMOد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﻗﺎﻧون څﺧﮫ
ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ و او ﭘرځﺎی ﯾﯥ د  TMOردوﻟو ﻟﭘﺎره دﻏﮫ ﻻﻧدې دﻟﯾل وړاﻧدي ﮐړی؛
"که څه هم رایدانز د عامو خلکو ګټو لپاره یو خدمت وړاندي کوي ،له قراردادیانو سره د
 TMOسوداگریزې اړیکي حساسې دي او د دغسې سوداګریزو اړیکو شریکول به ،یا
کېدای شي د قراردادي له سوادګریزو ګټو سره تبعیضي چلند وي ".د آزادی قانون د
) 43(2په اساس ،دغسې معلومات له شریکولو څخه مستثنی دي .ځکه نو ،مونږ نشو
کوالی هغه معلومات چې تاسې یې غوښتنه کړې له تاسي سره شریک کړو .د  2000کال
د معلوماتو آزادی قانون په اساس دغه ایمیل د ردولو خبرتیا بڼه لري".
د ﯾﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ ښﺎﻏﻠﻲ دﻓﺎرن وروﺳﺗﮫ ﺑﯾﺎ د  2016ﭘﮫ ﻣﯥ ﮐﯥ ﻟﮫ ﻣﭔرﻣن ﮐﻔﯾدﯾﺎ څﺧﮫ د
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﯾوه ﺑﻠﮫ ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐړې .دا ځﻠﯥ ھﻐﮫ د ﯾوه راﭘور د ﻧﺳﺧﯥ ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐړې ﭼﯥ د
 TMOﻟﺧوا ﭘﮫ  RBKCﮐﯥ د اﺳﺗوګﻧځﺎی او ﻣﻠﮑﯾت د څﭔړﻧﯥ ﮐﻣﯾټﯥ ﺗﮫ وړاﻧدي ﺷوی .دا ځﻠﯥ
ھﻐﮫ ﻣﺛﺑت ﺧواب ﻻﺳﺗﮫ راوړی.
"د  2000کال د آزادی قانون په اساس ستاسي د غوښتنې په اړه ،هغه راپور چې د
 RBKCڅېړنیزې کمیټې ته وړاندي شوی ،ستاسي د غور لپاره ضمیمه دی.

که تاسي د خپلې غوښتنې د اجراتو په اړه خوشاله نیاست ،تاسي د آزادی کمیشنر ،هغه
څوک چې د معلوماتو آزادی قانون سره د اطاعت ډاډ مسولیت لري ،د شکایت کولو حق
لری.
ﻓﻮﻻ ﮐﻔﯿﺪﯾﺎ – اوﮐﯥ FCIS
د حکومتوالۍ ریسه او د شرکت سکرټره
د کینسینګټن او چیلسي د رویال ښارګوتی
د استوګنو مدیریت محدود بنسټ”
داﺳﯥ ښﮑﺎرې ﭼﯥ دا ځﻠﯥ ﻣﭔرﻣن ﮐﻔﯾدﯾﺎ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ھﻐﮫ ﺷﮑوﻧﮫ ﯾﺎ ﻏﻠط ﭘوھﯽ ﭼﯥ ﮐﭔدای ﺷﻲ
درﻟودې ﭼﯥ آﯾﺎ  KCTMOﯾوه ﻋﺎﻣﮫ اداره ده ﮐﮫ ﻧده ،ﯾﺎ د آزادی ﻗﺎﻧون ﭘﮫ اﺳﺎس ﻣﺳؤﻟﯾت
ﻟري ،ﻟﮫ ﻣﻧځﮫ وړي دي .ښﮑﺎره ده ﭼﯥ ھﻐﮫ ﭘدې ﭘوه ﺷوې ﭼﯥ  TMOﭘﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﮐﯥ ﯾوه ﻋﺎﻣﮫ
اداره ده او ﭘﮫ رښﺗﯾﺎ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﻗﺎﻧون ﭘﮫ اﺳﺎس ﻣﺳؤﻟﯾت ﻟري.
ھﻐﯥ ﻟﮫ ښﺎﻏﻠﻲ دﻓﺎرن ﺳره ﻟدې وروﺳﺗﻲ اﯾﻣﯾﻠﮫ ډﯾر ژر ﻟﮫ  TMOڅﺧﮫ اﺳﺗﻌﻔﺎ وﮐړه ،ﺧو د
ﯾﺎدوﻧﯥ وړه ده څو دا وګورو ﭼﯥ د ھﻐﯥ د  Linkedinژوﻧد ﻟﯾﮏ اوس ﭘﮫ  KCTMOﮐﯥ د
ﺣﮑوﻣﺗواﻟۍ رﯾﺳﯥ او د ﺷرﮐت د ﺳﮑرټرې ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ھﻐﯥ د وﺧت ﭘﮫ اړه څﮫ واﯾﻲ .دﻏﮫ وﯾب
ﭘﺎڼﮫ ادﻋﺎ ﮐوي ﭼﯥ ھﻐﯥ؛
"...کتلي څو دغه ډله د معلوماتو خوندیتوب قانون ،د معلوماتو آزادی قانون او کوم بل
قانون څخه چې د عامه ادارو معلوماتو السرسي پورې اړه لري ،اطاعت وکړي”.
https://uk.linkedin.com/in/folakafidiya
ﻧور زﯾﺎت ﺷواھد دا ﭼﯥ  KCTMOد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﻗﺎﻧون ﭘﮫ اﺳﺎس ﻣﺳوﻟﯾت ﻟري او ﺗل ﯾﯥ
ﻣﺳوﻟﯾت درﻟود ،ﮐﭔدای ﺷﯽ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی د ﺧﭘروﻧﯥ ﭘﮫ طرﯾﻘﮫ ﮐﯥ وﻣوﻧدل ﺷﻲ )ﭼﯥ دا د
ﯾوې ﻋﺎﻣﮫ ادارې ﻟﺧوا ﻟﮫ ﻗﺎﻧون څﺧﮫ د اطﺎﻋت ﯾو اړﯾن ﻋﻧﺻر دی( ﭼﯥ د ﻟﻣړي ځل ﻟﭘﺎره ﭘﮫ
 2005ﮐﺎل ﮐﯥ د  TMOﻟﺧوا ﺧﭘور ﺷوی او د  TMOﻟﮫ وﯾب ﭘﺎڼﯥ څﺧﮫ د ډاوﻧﻠود وړ دی.
ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟرئ ﮐﮫ د ﺷرﮐت ﻧوې ﺳﮑرټره ﮐﻠﮫ ﭼﯥ دﻏﮫ ﺑﻼګ وﻟوﻟﻲ او دا ﭘرﭔﮑړه وﮐړي ﭼﯥ د
 TMOﻟﮫ وﯾب ﭘﺎڼﯥ څﺧﮫ دﻏﮫ ﺳﻧد ﭘﮫ ﭼل ﺳره ﻟرې ﮐړي ،ﻣوﻧږ ھﻐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﭼﯥ وړاﻧدي
ډاوﻧﻠوډ ﮐړې ﺑﭔرﺗﮫ ﻟوډ ﮐړې ده.
د  TMOد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د آزادی ﺧﭙﺮوﻧﯥ طﺮﯾﻘﮫ
د ﻓوﻻ ﮐﻔﯾدﯾﺎ ﭘﮫ ﺗﻠو ﺳره ،او د ھﻐﯥ ځﺎی ﻧﺎﺳﺗﯥ ﺷﯾﻧﯾد ﻣﮑﮑوﯾﻼن ﭘﮫ راﺗﻠو ﺳره ،د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو
آزادی ﭘﮫ اړه د  TMOدرﯾځ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړه ﺗوګﮫ ﺑدل ﺷوی دی ،ﺧو اﺳﺗﺛﻧﺎوې ﺷﺗون ﻟري ﻟﮑﮫ د
ﮐﻔﯾدﯾﺎ د اﺻﻠﻲ ادﻋﺎ ﭼﯥ  TMOﯾووازې دا ﻣﺳؤﻟﯾت ﻟري څو د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﻗﺎﻧون ﭘﮫ اﺳﺎس
د ﻋﺎﻣو ﺧﻠﮑو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره ھﻐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷرﯾﮏ ﮐړي ﭼﯥ دوی ﯾﯥ د ﻋﺎﻣﮫ ادارې ﭘﮫ

اﺳﺗﺎزﯾﺗوب ﺳﺎﺗﻲ ،دﻏﮫ ادﻋﺎ اوس د ﻣﮑﮑوﯾﻼن ﻟﺧوا ﭘدې ادﻋﺎ ﺑدﻟﮫ ﺷوې ﭼﯥ واﯾﻲ ھﻐوی د
دﻏﺳﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺑراﺑروﻟو ﻣﺳؤﻟﯾت ﻟري ،ﻣګر ﻧﮫ ﻋﺎﻣو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ،ﺧو ﯾووازې ﺳﯾﻣﮫ اﯾزو ادارو
ﺗﮫ ﭼﯥ ﺑﯾﺎ ﮐﭔدای ﺷﻲ ھﻐوی د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو آزادی ﻗﺎﻧون ﭘﮫ اﺳﺎس ﺧﭘل ﻣﮑﻠﻔﯾﺗوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړي.
ﻣګر ،د  2005ﮐﺎل ﻟﮫ راﭘور څﺧﮫ ﭼﯥ ﻣﺎ ﯾﯥ ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐړې وه ﺗر ھﻐﮫ ځﺎﯾﮫ ﭼﯥ زه وﯾﻼی ﺷم
او ﻟﮫ ښﺎرواﻟۍ ﺳره ﯾﯥ ﺷﺗون درﻟود ،د ﺳﭘﺎرښﺗﻧو ﭘﮫ اړه ﯾﯥ د اﺟراﺗو ﻣﺳؤﻟﮫ ښﺎرواﻟۍ ﻧﮫ وه،
ﻣګر  TMOدﻏﮫ ﻣﺳؤﻟﯾت درﻟود ﭼﯥ د ﻟﻣړي ځل ﻟﭘﺎره ﯾﯥ د راﭘور ﺟوړوﻟو ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐړې وه.
ﭘدﻏو ﺳﭘﺎرښﺗﻧو ﮐﯥ د ګرﯾﻧﻔﯾل ﭘﮫ ﺑرج ﮐﯥ د ﺑﯾړﻧﯾو څراﻏوﻧو ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺷﭘړ ﺑدﻟول او د ﻧوي
ﺳﯾﺳﺗم د ﺗﻔﺗﯾش او ﮐﻧﺗروﻟوﻧو ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺷﺎﻣل و .د دﻏو ﺳﭘﺎرښﺗﻧو ﻟﻣړﻧۍ ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ ﭘﻠﯥ
ﺷوې وه ،ﻣګر زﯾﺎت ﺷﮑوﻧﮫ اوس ھم ﺷﺗون ﻟري ﭼﯥ آﯾﺎ د ﺗﻔﺗﯾش ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻠﮫ ھم ﭘﻠﯥ
ﺷوی و او ﮐﮫ دا ﮐﺎر ﺷوی ،د اوږدې ﻣودې ﻟﭘﺎره ﯾﯥ دوام ﻣوﻧدﻟﯽ .ﭘﮫ  TMOﮐﯥ د ﻣدﯾرﯾت د
ﮐﻠﺗور ﺑﻧﺳټﯾزو ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ ﭘﮫ اړه ھم ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ ﺷوې وه ،او ﻣوﻧږ ټول ﭘوھﯾږو ﭼﯥ ﭘدې اړه څﮫ
وﺷول .ھﯾڅ! ﺻﻔر! ﮐړﮐﭔﭼن وﺿﻌﯾت!
اوس ﻣوﻧږ د ﻣوﺳﯾﻘﯽ څوﮐۍ د ﻋﺟﯾﺑﯥ ﻟوﺑﯥ ﺳره ﭘﺎﺗﮫ ﺷوې ﯾو او ﭘدﻏﮫ ﻟوﺑﮫ ﮐﯥ د TMO
اﺳﺗوګن وګړي ﺗل ﺑﺎﯾﻠوﻧﮑﻲ دي ځﮑﮫ ﭼﯥ د ﻟوﺑﯥ ﻣﻘررات د  TMOﻟﺧوا ﺟوړﯾږي او د
 TMOﻟﺧوا ﺗﻌرﯾف ﮐﯾږي .او ﭘدﻏو ﮐﯥ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د آزادی ﻗﺎﻧون ﭘﮫ اړه د ھﻐوی ﺗګﻼره
ﺷﺎﻣﻠﮫ ده ،او دا ھﻐﮫ ﻣﺳؤﻟﯾت دی ﭼﯥ  TMOﯾﯥ ﮐﻠﮫ ﻣﻧﻲ او ډﯾری وﺧﺗوﻧﮫ ﯾﯥ ﻧﮫ ﻣﻧﻲ ،او دا
ﻣﺻﻧوﻋﻲ ﺑﮭﺎﻧﮫ وړاﻧدي ﮐوي ﭼﯥ  TMOﯾوه ﻋﺎﻣﮫ اداره ﻧده ځﮑﮫ ﻧو ھﻐو وګړو ﺗﮫ ﭼﯥ
ﺧدﻣت ﮐوي او ټول اﺳﺗوګﻧﯾز ﺧدﻣﺎت ﺑراﺑروي ﭘﺷﻣول د اور ﺧوﻧدﯾﺗوب او ټوﻟﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ او
د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ اړه ځواب وﯾوﻧﮑﯥ ﻧده.
د ﻣوﺳﯾﻘﯽ څوﮐۍ د دې ځﺎﻧګړې "ﻟوﺑﯥ" ﭘﮫ اړه د ﺧﻧدا وړ ﮐوم ﺷﯽ ﻧﮫ ﻟﯾدل ﮐﯾږي .د ﺟون ﭘﮫ
 14ﯾو ﺷﻣﯾر ډﯾر ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ډﯾره ﻧﺎوړه ﺗوګﮫ ﻟﮫ ﻣﻧځﮫ وﻻړل .ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﭼﯥ ﭘﮫ دﻏﮫ ﺷﭘﮫ ﯾﯥ د
ﺧﭘﻠﯥ ﮐورﻧۍ ﻏړي ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړي ،او ډﯾری "ژﻏورل ﺷوي" ډﯾر ﻏﻣﺟن دي او د دﻏﯥ ﺷﭘﯥ
رواﻧﻲ زﺧﻣوﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﮫ ټول ژوﻧد ﮐﯥ ﻟﮫ ھﻐوی ﺳره ﺷﺗون وﻟري .اوس ﻣوﻧږ  KCTMOﻟرو
ﭼﯥ ﭘﮫ ډﯾره ژوره ﺗوګﮫ ﻟﮫ ﺟﻧﺎﯾﻲ ﺑﯥ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺳره ﭼﯥ د دﻏو ټوﻟو ﺳﺑب ګرځﯾدﻟﯽ ﺗړاو ﻟري،
او ھﻐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ ﻟﮫ دوی ﺳره دي د ﻧﮫ ﺷرﯾﮑوﻟو ﻟﭘﺎره ھره ﺑﮭﺎﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﯾدا ﮐوﻻی ﺷﻲ
وړاﻧدي ﮐوي.

اوس ﺑﺎﯾد ﻣوﻧږ د ځواﺑوﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﺎ ﺗﮫ ورﺷو؟
ﻣﺎرﺗﯾن ﻣور -ﺑﯾﮏ ﺗﮫ؟ زه ﻓﮑر ﻧﮫ ﮐوم!

