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 1۵/۰۲/۲۰1۵                                                              وردګ شفیع

 
 اغېزه یې هېوادونو پر سیمې د او سیالي سایبري ترمنځ امریکا او چین د

 
 مایکرود ُبش او جورج ډبلیو د ولسمشر  ان تاو د امریکیولسمشر هوج میاشت کې د چین د غوایي پهکال 13۸۵د 

ې ماڼۍ د ثروت او ټکنالوجۍ څلی دی. هوجین تاو سپین اد نړۍ شتمن او د امریک بېلګټس مشر بېلګټس مېلمه و.د سافټ 

یټل ښار کې د بېلګټس په سل میلیون ډالري کور کې مېلمه شو. په دې سره یې شاید س پهته د تګ پر ځای لومړی 

 لکې ټکنالوجي لومړیتوب لري.، ب، چې چین ته قدرت نهښایيته و اغوښتل امریک

دلې ېوس دا سیالي یوه حساس پړاو ته رسمخکې شي، چې ا اکې له امریکچې په اقتصاد او ټکنالوجۍ  ،چین هڅه کوي

چې چین یو مهم  ،نړیوال صندوق په کلني راپور کې څرګنده شوهد کې د پیسو  ډسمبر میاشتپه کال  ۲۰1۴د  .ده

دی. د چین اقتصادي، نظامي  م هېوادیپه نړۍ کې چین له دوی وروسته دو ږي، چېې. امریکا پوهځواک دی اقتصادي

ده. په تېره د چین د نوې ټکنالوجۍ دا وړتیا، چې کوالی شي د  چلېنج سره مخ کړې پرمختګ امریکا له يو ټکنالوجیکا

ومي ټبرخې لکه د ا ځینې حساسې یې  مونو حملې وکړي او په دې برخه کېټټورک او  سیسپر کمپیوټري نې اامریک

 امریکا له وبرخ ومهمو نورهمدارنګه او  همونټسیس سټالیټ او م، د سپینې ماڼۍټسکمپیوټري سی توغندیووسلو او 

 اندېښنې سره مخ کړې ده.

سایبري جنګ  په څو د خپلو سایبري حملو وړتیاوې لوړې کړي. اوسمهال په نړۍ کې ،هڅه کويدواړه چین او امریکا 

چې د  ،هڅه کويهېوادونه کې درې مهم ځواکونه یو له بل سره مخ دي، چې امریکا، چین او روسیه دي. دا درېواړه 

 یو بل نظامي، سیاسي، اقتصادي رازونه د سایبري جنګ له الرې تر السه کړي.

ې چین او دوه ، چورکړخبردارى اندې مشر میشل روګرز د سایبر مرکزي قوم اد تېر کال په نومبر میاشت کې د امریک

پر برېښنایي او ځینو نورو حساسو بنسټونو سایبري حملې وکړي او  اد امریکچې  ،نور هېوادونه د دې وړتیا لري

 واخلي.په خپل الس كې کنټرول یې 

ین شوې، چې امریکا د چ تهې لفظي شخړې وروسته له هغې رامنځد امریکا او چین تر منځ سختكال كې  ۲۰1۴تېر په 

نځه تنه وګړي د سایبري حملو او جاسوسۍ په تور ونیول، چې چین دا په سختو ټکو رد او امریکا یې د نړۍ پر یپ

ګډې همکارۍ څخه انکار  لهسترې انټرنېټي جاسوسۍ تورنه کړه او چین له امریکا سره د سایبري جرمونو پر سر 

 ښکاره خبرې وکړې.یې راال او یو د بل پر خالف وکړ. له دې وروسته د چین او امریکا ترمنځ پټ سایبري جنګ ب

 افغانستان

پراخ حضور او پټو فعالیتونو څخه خوښ نه دی، که څه هم په ښکاره له امریکا سره د  له په سیمه کې د امریکاچین 

هو هو سر خوځوي، خو په اصل کې داسې نه ده. کله چې افغان دولت له امریکا سره د ګډې امنیتي همکارۍ تړون 

ل کې ویکي لیکس یو کا ۲۰1۴السلیک څخه خوښ نه ښکارېدل. په  ه دېالسلیک کړ، چین او د سیمې نور هېوادونه ل

لیفوني مکالمې څاري، له یکړه، چې امریکا په افغانستان کې تقریباً د ټولو افغانانو ټ دا یې په کې افشاراپور خپور کړ او 

بلکې د درېیم ګړیو په الس کې  ،دې سره دا اندېښنې هم پیدا شوې، چې د افغانستان انټرنېټ او سایبري فضا خوندي نه

د سایبري  په نوم (Threat Connect) د امریکا کېپه ن تر منځ د سایبري سیالۍ په لړ کې، د امریکا او چی .ده

او ورانکاره کوډونه پکې بپاڼو حمله شوې ېامنیت یوې کمپنۍ تېره میاشت راپور ورکړ، چې د افغانستان پر دولتي و
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وویل، چې دا کار شاید (Rich Bargerرګر)اریچ ب برخې مشر د دې کمپنۍ د استخباراتي څېړنو د .دي يموندل شو

 له حکومت افغاني، چې د لیدل نښې فعالیتره دوامدا د لوبغاړو خاصو د چین د دوی، وایي بارګر چین کړی وي.

 معتبرو د حکومت افغان د غواړي استخبارات چین د نوموړی زیاتوي، اخلي. کار توګه په وسیلې د څخه تاسیساتو

وکړي. له دې ښکاري، چې سربېره پر  حملې اهدافو نړیوالو پر وسیله په سافټویرونو ورانکارو دې د الرې له بپاڼوېو

امریکا چې د افغانستان سایبري فضا او معلوماتو ته د السرسي هڅه کوي، چین هم پکې خپل سهم ساتلی دی او نه 

 غواړي په دې سیالۍ کې له امریکا وروسته پاتې وي.

 ایران

( اډوارډ ۲۰1۴مخالف او وخت ناوخت یې پر یو بل سایبري حملې وکړې، تېر کال )ایران په سیمه کې د امریکا 

یلو په یومي بټۍ د سکاس نېټ ویروس امریکا او اسراټنز اګریو کې وویل، چې د ایران پر نت سنوډن په خپلو تازه افشا

ورته رې له منځه یوسي. مي پروګرام پټود ایران ا چې ،بارک اوباما په امر خپور شوولسمشر ګډه جوړ او خپله د 

حمله د امریكا د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بش د واكمنۍ پر مهال هم شوې وه، چې د ایران د اټومي پروګرام 

 فعالیتونه یې دوه كاله وځنډول.

 ې ایران د دې مسوول وګڼل شو.، چیاترو بانکونو سایبري حملې وشوېپر ز اکال د امریک ۲۰1۲په 

 شمالي کوریا

کال په لومړیو ورځو کې د امریکا پر سوني پېکچرز کمپنۍ د هکرانو حملې امریکا په غوسه کړه او  ۲۰1۵د روان 

په ا کار شمالي کوریا دفاعي کمېټې د یوې بیانیې په خپرولو سره دد شمالي کوریا یې د دې کار مسووله وبلله، چې 

د دې حملې په  اامریک .ولوځد همکارۍ الس هم وغ سختو ټکو رد او حتی له امریکا سره یې په دې اړه د څېړنو لپاره

 چې پر شمالي کوریا دې انټرنېټ بندولو کې مرسته وکړي. ،اړه له چین څخه وغوښتل

 هند

 ي په ښار مشهور شوی، هندوان په اکثرو نړیوالو سترو امریکایي کمپنیو لکه، مایکروټ ىد هند بنګلور ښار د نړۍ د آ

کوي. د هند او امریکا ترمنځ د سایبري همکاریو ګډ فورم د هند د پخواني لومړي وزیر سافټ، ګوګل او نورو کې کار 

كې د کال  ۲۰13ته وکړ، رامنځته شو. په  اکال یې امریک ۲۰۰1چې په  ،اتل بهاري واجیپای له هغه سفر وروسته

د سایبري امنیت پر سر د ال سره  دغه هېوادري هند ته د خپل سفر په ترڅ کې له ېجان کامریكا د بهرنیو چارو وزیر 

سفارت په هند کې په جاسوسۍ تورن ا مخکې د امریک ښې همکارۍ ژمنې وکړې، په داسې حال کې، چې له دې سفره

شو، چې ګواکې سایبري جاسوسي یې کوله. ولسمشر اوباما د هند د ملي ورځې په مراسمو کې د ګډون په موخه هند ته 

ره په ګڼو موضوعاتو خبرې وکړې، چې له هغې جملې سایبري هغه هم وو، په په خپل درې ورځني سفر کې له هند س

په دام کې ونه نښلي، دا هند ته د اوباما د سفر په  اهند ته وویل، چې باید بیدار وي او د امریک ،ورته وخت کې بېجنګ

 اړه د چین یو ښکاره پیغام و.

 وړاندې

وباما په خپلو خبرو کې د سایبري جرمونو او حملو پر وړاندې د حملې وروسته ا كمپنۍ تر کچرزېد امریکا پر سوني پ

مرون امریکا ته اانیا صدراعظم ډېوېډ کتوکړه. د روان کال په لومړیو کې د بری سختې سزا او تازه قوانینو غوښتنه

به جوړوي. په چې د سایبري امنیت ګډه اداره ، ادونو مشرانو په ګډه تصمیم ونیوهد دواړو هېو لنډکی سفر وکړ او هلته

ورته وخت کې چین او روسیې یو له بل سره د ګډ کار تصمیم ونیوه. په ښکاره دا عادي کارونه بریښي، خو د پردې 
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چې په ، ورکوي. چین اوس غواړي تر شا د نړۍ د دوو سترو قوتونو امریکا او چین د سختې سایبري سیالۍ شاهدي

، او پکې یې ولیکل مه بلومبرګ یوه مقاله خپره شوه۲۲جنورۍ په پرېکنده رول ولري، د  څېرسیمه کې د امریکا په 

چین غواړي په سیمه کې د امریکا له  چې ،چې چین د افغانستان په ستره لوبه کې راښکېل شو، چې په دې سره دا ښیي

 بلکې یو پرېکنده دریځ او رول ولري. ،هر اقدام سره یوازې د هو! نه

سره سایبري سیالي د سیمې د هېوادونو امنیت، شخصي او سوداګریزې اړیکې تر د دواړو هېوادونو ترمنځ اوسنۍ بې 

خپلې پرمختللې ټکنالوجۍ څخه په له  هبیا دواړه هېوادون په دې سیالۍ كې بهځکه ، سخت ګواښ الندې راوستلی شي

د رازونو په افشا کې یو تر بل مخکې شي، په دې سره به د سیمې هېوادونو  هېوادونو و دهڅه کوي چې د سیم دېاستفا

اړیکې چې د ټکنالوجۍ پر مټ ترسره کیږي، خوندي پاتې نشي. دا کار د هېوادونو او  رازونه ي، سوداګریزـکې شخص

ڼل شوی دی. د ون او رازونه د هر انسان یو بشري حق ګئاو وګړو بشري حقونه تر پښو الندې کوي، ځکه اړیکه، مص

 خپله سایبري فضا خوندي کړي.  ، ترڅو چې د سیمې هېوادونه ګډ کار وکړي، راتلونکې لپاره اړینه ده ونېئښې او مص
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