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 وړاندیز  ته  مشرتابه هیواد د
 
 
 نړیوالی   د  یو  څخه  هغوی  د  لری.  راوړنی  السته  ډیری  کښی  برخه  په  تکنالوژی  د  هیوادونه  بیالبیل  مخ  پر  نړۍ  د

  هم   نوم  انترنیت  د  ورته  موږ  چی  سایبر  ده.  څانګه  خدماتو  د  بڼسټ  پر  سایبر  د  اخیستلو  ګټه  په  څخه  څانګی  انترنیټی
 کلود  د  او  کیږی  کارول  په  ځاله  نښتی  سره  کمپیوټرونو  د  کښی  نړۍ  مجازی  په  چی  ده  څانګه  هغه  یو  شو  ورکولی

 کیږی. ورکول ورته نوم محاسبه انترنیټی یا Computing Cloud یا
  یو   اوس  ډګر  نښتو  د  او  جګړو  د  چی  ده  دا  راوړنه  السته  نهایی  اخیستلو  ګټه  د  څخه  سایبر  د  کښی  لسیزو  تیرو  دی  په

  شخړو،  د چی لری نه ضرورت ته دی نور ډلی مخالف ده شان په پخوا ددی.  موندلی ځانته څرنګوالی او څیره نوی
 د   او  لویولو  د  تمامیت  رضیا  د  یا  مذهبی  مختلفو  نورو  د  یا  او  اقتصادی،  اړوند،  اچونی  پانګه  مفکوروی،  سیاسی،
  او   الس  مخامخ  یا  شکل  فزیکی  په  خاطر  په  پراخولو  سرحداتو  فزیکی  د  موخه  په  راوړنی  السته  د  ځمکو  فزیکی

 شکل  فزیکی  په  ډلی  مسلح  حتی  یا  او  ګوزارونه،  ګولیو او  توپکو  د  بل  پر یو  څخه  واټنونو  نږدی  د  حتی  یا  او  ګریوان،
  مسلح   نورو  یا  او  بمونو،  ګولیو،مرمیو،  د   فزیکی  بل  پر  یو  څخه  واټنونو  لیری   د   موخه  په  تویولو  د   وینی  د  بل  د  یو

 واخلی.  کار څخه یرغلونو
 نن   بیوی،  و  وینه  انسان  د  موخه  په  نسکورولو  د  پوځ  مسلح  هیواد  بل  د  پوځ  مسلح  خپل  هیواد  یو  چی  ځای  پر  دی  د

 دی.  اوښتی  ته leBatt Cyber یا نښتو سایبر څرنګوالی او رنګ جګړی د او جګړه ورځ
 شی  کیدی  امکانات  ټول  محدودی  جغرافیایی  یو  د  یا  هیواد   یو  د  حتی  یا  او   ساحی،  ګروپ،  یو  د   الری  له  انترنیټ  د

  اداری،  اجتماعی،  اقتصادی،  مالی،  بانکی،  د  تر  بیآ  څخه،  کرښو  انترنیټی  مخابراتی  د  شی(.  فعاله  غیر  )یا  نابود  او  محو
 یرغلونو  فزیکی  نظر  یرغلونه  انترنیتی  باندی  جوړښتونو  یا  ګرید  رسولو  د  برق  د  وا  خدماتو  دولتی  او  حکومتی  د  او
  مخ  چا   د  څپیړه  په  چی  ده نه  مهمه  دا لری.  قابلیت  وررسولو  د  زیان   او  تاوان   کچه  لوړی ډیری  د او  خطرناکه  ډیر  ته

 نظره  نقطی  له  چارو  نیتیام  سایبر  د  تصویر  نوی  جګړی  د  کړو.  وماته  مال  چا  د  لګتو  او  بوکسونو  په  یا  کړو،  سور
 باندی  هیواد  یو  الری  له Hacking Cyber یا  هکګ  د  چی  شی  کیدی  پوهیدو،  په  اساساتو  د  Security Cyber د

 ورسیږی.  سرته یرغلی کمپیوټری یا دیجیتل
 اید ب  ته څانګو  ساینسی  نور  او  کمپیوټری،  تخنیکی،  مخابراتی،  هیواد  د  سم،  سره  غوښتنو  د  زمانی  دی  د  اساس،   دی  په
  چی   وزارت  نوی  کښی  جوړښت  په  حکومت   د  آسترالیا  د  شی.  ورکړل  اولویت  او  اهمیت  ډیر  څخه  وخت  بل  هر  له
  د دی،  نامه  په  وزارت  د  امنیت  انترنیتی  او  داخله  د  یا Security Cyber & Affairs Internal of Ministry د

  متحده   د  امریکا  د  هغه  چی  قانون  یو  څنګ،   تر نوکړو نورو  د  دوران  د  ټرمپ  ډانلد  د  وګرځی.   مثال یو باید  لپاره  نړۍ
  او  وکتل  سره  له  یی  قوانین  Battle Cyber یا  جګړو  سایبر  د  چی  دی  دا   هغه  کړ  وراضافه   کښی  قوانینو  په  ایاالتو

 د   او  جوړښتونه،  انترنیتی  بڼسټونو  اقتصادی  مالی  او  بانکی  جوړښتونه،  سیستم  مخابراتی  د  لکه  تحسیسات   عامه  ټول
 راوویست.   باندی  د   څخه  لست  تور   د  جګړو  سایبر  د   یی  سیستمونه  نقل  او  حمل  د   برق  د   یا Grides ctricEle د  برق

 بشر   حقوق د انسانانو د به ساختار یو هیڅ او بدلیږی  ډول او څیره جګړو د به کښی راتلونکی په چی معنی دی  په دا
 .وی نه  باندی د او لیری  څخه خطر له بڼسټ  پر اساستو شویو پیژندل د

  له   کښی  برخه   دغه  چی  راځۍشوی،   ګڼل  فرض  ښځینه(  او  )نارینه  ټولو  پر  کښی  دین  مقدس  په   اسالم  د   تحصیل  او  علم
 تعلیم  د  خو  شی.  حل  پسی  بل  د  یو  قراره  په  به  هیواد  د  مشکالت  او  کړاونه  نورواخلو،  الس  څخه  بدعت  او  آوریو  نو
 پاملرنه  ډیر وخت بل هر  تر باید شی،  فعال او راخالص هالس د  سم باید چی یواځی نه دروازی بڼسټونو د تحصیل او
 وشی.  ورته توجه او
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  په وشوه، غونډه لوه نامه په NICE د ونۍ تیره کښی دننه په ایاالتو متحده د امریکا د   ده، روانه  وړاندی پر مخ نړۍ
 دا   کښی  ترځ   په  ناستی  دی  د  وو،  شوی  راغوښتل  مراکز  تعلیمی  او  څانګی  تحصیالتو  عالی  د  ټول  کښی  غونډه  دغه

 د  پروګرامونه  خاص ایاالت  متحده امریکا  د  کښی  برخه  په Security Cyber د  یا امنیت  انترنیتی  د  چی  شوه  جوته
 نوی  د  جګړی  د  څخه  هیواد  د  چی  وی  چمتو  ته  دی  نسل  نوی  هیواد  دی  د  تیریدو   په  وخت   د  څو  ترلری،  الندی  الس
  څخه  لیسی د  اساس،  په پیشنهاد د  نایس د اوسی. چمتو  او  آماده  ډیر پرتله هپ هیوادونو  نورو ټولو د کښی  برخه په بڼی

  به   کښی  موده  په  کالو ۵ د  او  کیږی  ورکول  روزنه Security Cyber خاص  کالو  څلو  د  ته  کونکو  زده  وروسته
  د   رتابهمش  د  هیواد  دی   د   ټول  دا  برابریږی.  تمویل  معاشاتو   کلنۍ  د   اضافه  څخه  ډالرو  لک  یو  د  ته  نسل  ځوان   دغه 

 اوباسی. نه هیره له راتلونکی چی ده نمونه یوه لیدلور پراښ
  او  کارپوه،  مجرب،  چی   هیله   دی   په  او   غواړم   توجه  خاص  څانګو  اړینو  د  او  مشرتابه،  د  هیواد  د   کښی  برخه   دی   په

 زیار  او  هڅه  ډیر  ال  وخت  هر  تر  کښی  برخه  په  راتلونکی  د  هیواد  د  چی  شی  مساعده  زمینه  دا  ته  کسانو  مسلکی
  دغه   بیلول،  بودیجی  خاص   د  څخه   مشرتابه  له  هیواد  د  موخه  په  ترغیب  او  تنظیم  د  پروګرامونو  ډول   دی  دوکړی.
 وی.  قدم  مثبت لمړنۍ کښی برخه  دی په به کول ښکاره مالتړ مکمل لخوا چارواکو پوړو لوړ د ته برخی

 درناوی په
 خوګیاڼی  هللا ذبیح

 یالتا کلفورنیا د ایاالت، متحده امریکا د
 نیټه ۱۹ میاشت د  جون د کال  ۲۰۲۲ د
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