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-----------------------------------------------------------------------                                                                                                             

  د پا ره تړلود دروازو دپرانیستلو دندی وتلو با خپل د د «اوباما  »       

                                                                             یړقدرت پراخوالی ورک څارنی واکونو ته د د                

 Expands  surveillance powers  on his  way out         «Obama»                                                                                               

 

 خپل حکومت د د  ره پا و د پوهید دناهیلی دسو  تا چي دته اجازه ورکړي « اوباما » بارک ښاغلی

دونالد  واک   چي هغه   له  مخکي  حجمد نظا رت کچه  او دهغه  جوړښتونو  یی څارنی دزیر بنا

 .                                                                                                              « کا تی  توما ریلو» لوړ وښیی ،  لیکونکي ري ته ور وسپا ترومپ

کل شوي  جمهور ریس  ت پا تي نه دي  کوم چي  نوي  ټا یواځی څو ورځی ال زیا       

   ،پخپل الس کي واخلياد چا ري ور ننوځی اود هیوته  ڼی سپینی ما دونالد ترومپښاغلي 

خپل هیواد  دپاره  و داسا نولو د یی قواعد نها د اداره په دي ورځو کي « اوباما»دبارک 

لترشوی  ف اونا ډو خپل ګډ په اړه   د بی ګناه خلکو داستخبا راتی اواطالعا تی  ادارو سره

                                                                                             . ت شریکوي  معلوما

در  یوی  صا نوي اجرانمبر ( ۳۳۱۱۱)داداری اویا دهغه ددولت له خوا د  « اوباما»د    

ته  اجازه   آژانس  امنیت ملي ایاالتو  د  متحده امریکي د سي د شوی فرمان  له مخي  تا



اودخپل   نیولو  حکم په نظر کی درشوی فرمان د سی دهمدی صا چي تا  ورکول کیږي 

ته  یوڅه   کچی رت  نظا د او  رنی څا  خپل مخکینی صالحیت او اقتدار په لرلو سره  د

ن   خصوصی حریم دلمړی جریا دراټولو دورکړي  اودخپل  اطالعاتو ( فافیتش)روڼوالي 

امنیت داخلی  د او( DEA) ،( FBI) لکه د  نونو تی سازما اطالعا د بڼی  په مستقیم یکی اړ

نن نشر ته چي نیویارک ټایمز  کوم   څه دی هغه  دا  نژدی او ټینګ پرانځيوزارت سره 

                                                                                                                                   . ورسپارلي دي 

اطالعاتی آژانسونو ته   دا چي ددی صا درشوی فرمان له مخي دیا دونی وړ مطلب         

چي د ا پخپله مت  رامینځته کیږی ددی ډول  جمعی اطالعاتو  دراټولو په الره کي  مزاح

نونه  دهغه له جملی څخه  لکه  تی سازما داخلی  اطالعا . دي ډیر یوستر تغیر اوبد لون 

(FBI  )ه په معرض کي  دمخکیني  الزاماتو دحکم  لتني  داطالعاتو خصوصی حریم دسا

اوبیا وروسته له هغه دغه ول داداری سره  شریک( NSA)مخي  ترالسه شوی اطالعات  د

اداره  دنوموړي ترالسه شوی اطالعاتو له جملی څخه  دغیر ضروری اشخاصو  په فلتر 

دبی ګناه خلکوپه اړه نا سم اطالعات  له مینځه خپل دنده ترسره کول یعنی لکه کولو سره 

ملی امنیت  د آژانس  یو له ډیر ستر  ایاالتو  د متحده  ریکی دوړل  چي داډول  کړنه دام

                                                                                                           .  تو څخه وه عملیا

ن  په بڼه  له هغه ځایه څخه  چي  نیویارک ټایمز  دغه نوی اجرایوی فرمان دیو قانو      

کیږي    ادعا  اسي پخپل یو  ګڼه نشرته وسپارل نو دهمدی قانون په نظر کی نیولو سره د

پواسطه سره    (NSA) مخکي د  د کچي په اړه   چي( خطر د کمید و )چي  حکومت  د 

اطالعات  ښه چاڼ   شوي  پس له دی به  دا توان  ونه لری  چي تر السه  تر سره کیده 

اویا په دي رارسید لی اطالعا تو کی ناسم اطالع  تشخیص کړی  ، خصوصْا کړي اوفلتر

هغه اطالعات  کوم چي دنورو ادارو او خبری آژانسونو ته دارزش  وړ  وی اوبل داچي 

حکومتی مقامات به دبی ګناه خلکو په اړین ډیر له انصا فه لیری شخصی ناسم اطالعات  

                                                                                                                                          .به تر سترګو کړی 

شرایطو د  ه نظر کی نیولو سره بیا هم دلته د یولړ د و  پددغه  نوی آرام اوهوسا قواع    

اطالعات   شوی ر السه ت  ضرورت احسا س باید له پامه ونه غورځول شی اوهغه داچي

شی   رل  ته وسپا (NSA)   مخکی دهغه چی  دامریکي دمتحده ایاالتو دامنیت ملی آژانس

د تضمین  لګښت  لی  اودهغه  دما اطالعغه  د باید وکتل شی  چی بیا دامنیت ملی آژانس

اطالعاتی آژانسونو  خارجیکوم چی  نو  په اړه  یا دامریکا اطالعات کولو څخه وروسته

ورکړی دی دهغوی اهداف تجزیه اوتحلیل کړی سم له ناسم  اویا ضد جاسوسی سازمانونو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .اما نه دداخلی دوسیو تحلیل او تجزیه  اطالعیه څخه بیل کړی 

مثاْل    یا ستونزی ته  پام  سا تل دغه مزاحمت او په هرصورت اوبیا په ځانګړی  بڼی      

خوا څخه  او هغه  دی  خوا  که چیری شنونکي  یا تحلیلګر  په تصا د فی بڼی سره  له » 



شواهد ترالسه کړي چي یو امریکایي په هیڅ یو بڼی سره  کوم جرم نه دی تر سره کړی  

کمی ته  لیږل نو هغه امریکایی بیاهم یواځی دهمغه را رسید لي اطالع له مخي  ستر مح

خبر  یا  اطالع   کوم  چی بی     :  ټا یمس په  دی  مورد کي لیکي «  کیږی اویا که  نه ؟ 

کوم یومحکمی الس  هغه کی د دیو عد لی اداری دحکم څخه پرته را تول شوی وی یا په 

دخیل  اوککړ نه وی نو دباندنی  اطالعاتی آژانسونو اهدافو  څخه یو څه اویا هیڅ  دهغو 

نه تر سره کیږی   اوداځکه  چي   اطالع خام    څخه  مالتړ اطالع  دخصوصی  حریم د

نو په اړه چاڼ  شوی نه دی   یا نیمګړی اودداخلی اجرایوی قانونی ادارو له خوا  دامریکا

 نو په اړه هرډول اطالع ناسم  ګڼل کیږی   یا دامریکا  یعنی پرته دامنیت ملی دتداخل څخه

مونږ زیا ت هیلی لرل نو دهمدی هیلی په  لرلو سره  مونږ  اونور  آزاد مد ني ټولنی    

« اوباما »اود خصوصی حریم ګروپونه په ګډه سره د نومبرپه میا شت کي ښاغلي بارک 

ته یولیک واستول او په هغه لیک مونږ دهغه څخه  درخواست  وکړل  چی جمهور ریس 

ونو  اوبیا په ځا نګړي توګه  د دولتی  فعالیتونو  په  اړین با ید  په روان  او ورځنی کا ر

مخکی له دی چی د سپنی ما ڼی څخه ووځی  شفافیت او حسا بداری پلی کړي اما هغسی 

                                                                                                                                         .ر لرل اصاْل هیڅ تر سترګو نشوشفا فیت چی مونږ دهغه د پلی کید و انتظا 

څخه غوښتي وه  چي هغه « اوباما»مونږ په ورلیږل شوي لیک کي  له جمهور ریس      

د محکمی دڅارنی اود نظریا تو د ا نتشارکچه پرخارجي اطالعا تی موسسا توباندي  کمه 

پلټونکی اونظا رتی پروګرامونو با ندي  د نیاز په  نظر کي  کړي  اودهغو پرځنو خارجی

نیولو سره  یو څه رڼا اچولو ته موقع ورکړي  کوم چي  هغوی  امریکایان  په نښه کړی 

وی یا هغه بهرنی نهادونه چی په ځا نګړی بڼی  سره  امریکا یا ن  تر خپل هد ف الندی 

                                                                                                   .نیولی وی  

«  اوباما»ښکاره خبره خو دادي چي  دا لمړی ځل نه دي  چي مونږ  دښاغلی  بارک       

 .                                                                                               څخه ناهیلي کیږو 

ورځو پخپل هغه  په  دي وروستی  چي  ورکړي  ته اجازه   «اوباما » بارک ښاغلی        

رنی دزیر  حکومت د څا د پا ره  د خپل  اوشناخت  ناهیلی د پوهید و  د تا سو ددفتر کی 

لد  دوناواک    چي  حجم  مخکي  له  هغه   بنا یی  جوړښتونو د نظا رت کچه  او دهغه 

                                      .                                                                                                                              ته ور وسپا ري لوړ وښیی ترومپ

تر الیسنس الندی ( Attribution  share- Alik)ادونی پورتنی کار اوفعالیتونه  دی دغه د

      .                                                                                                                                       ي  تر سره شوی د

ټیم کي   ل  فعا  (EFF)په   تی تومیرول  کا  : په اړه څو خبري لیکونکې لی د مقا د

یسی کي  واشنګتن  د  په   هغه   چي  مخکي  کوم  رکوی کا  یلو  با ندي پرنظارتی مسا

د سیا سیی تکنا لوژی  په څا نګه  کی  لکه  د خصوصی   اطالعا تو  د  حریم  سا تنه ،  



                             .                                                     دانترنیت حاکمیت  اود معنوی مالیکت دخوندی سا تلو په برخه کی دندی تر سره کول 

                                                                                (۷۱۸۲-۱۸-۸۱)وی   په درنا  -------------------------------------------------


