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د نړۍ د کمزورو خلکو د معلوماتو هک کول یوه دسیسه ده۔
د  ۵۱۵،۰۰۰بشردوستانه کارکونکو په معلوماتو باندې وروستی سایبري برید انسانیت ته سپکاوی او د هغو
کسانو لپاره یو ګواښ و چې دمخه یې د جګړو او ناورینونو اغیزې سره مخ دي۔

په دې کې هغه کسان شامل دي چې د جګړو ،مهاجرت او طبیعي پیښو له امله له خپلو کورنیو څخه جال
شوي ،ورک شوي کسان او د هغوی کورنۍ او بندیان شامل دي۔ دا معلومات د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د
خلکو څخه راغلي چې خپل شخصي معلومات یې د بشردوستانه شبکې ته سپارلي چې مرستې ته یې سخته
اړتیا لیدل کیږي۔

موږ دا مسؤولیت په نرمۍ سره نه دی اخیستی۔  IKRKله ډیرې مودې راهیسې دا خطر پیژندلی چې زموږ
معلومات ممکن یوه ورځ د برید هدف وي۔ د سایبر امنیت بریدونو مخ په زیاتیدونکي ګواښ په پام کې نیولو
سره ،موږ د کلونو په اوږدو کې لوی ګامونه پورته کړي او د باور وړ شریکانو سره کار کړی ترڅو د
معلوماتو ساتنې او سیسټمونو لوړ معیارونه ډاډمن کړي۔

په هرصورت ،دا برید ښیي چې دا سیسټمونه د وروستي سایبر عملیاتو څخه خوندي ندي۔ او لکه څنګه چې
بشردوستانه کارکونکي باید د جګړې د ښکیلو خواوو لخوا په نښه نه شي ،نو باید د بشردوستانه معلوماتو
باید درناوی وشي او یوازې د بشردوستانه موخو لپاره وکارول شي۔

سایبري برید اکثرا د ګټې له السه ورکولو یا د کریډیټ کارت توضیحاتو افشا کولو معنی لري۔ که داسې
وي ،دا معلومات د ډیرو زیان منونکو خلکو ،په شمول د ماشومانو په ګډون ،چې یوازې دي ،د زیان رسولو
لپاره کارول کیدی شي۔ دا برید د دوی د محرمیت ،امنیت او د بشري مرستو او مرستو له حق څخه
سرغړونه ده۔

برید زموږ د نړیوالې شبکې وړتیا هم اغیزمنه کړه چې د ورک شوي کسانو موندلو او کورنیو سره یوځای
کول۔ یوه وروستۍ بېلګه یې د ارام سمندر په ټونګا ټاپو هیواد کې د وروستي آتش فشاني او سونامي له امله
د رامینځته شوي سیالبونه دي۔ د غم ځپلو کورنیو او ورک شویو کسانو سره د مرستې لپاره زموږ کار ډیر
ستونزمن شوی دی۔ دا د جګړې په سیمو کې زموږ په لټون کې هم پلي کیږي ،د بیلګې په توګه ،د هغو
خلکو لپاره چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي څخه تښتي۔

اوس مهال ،د سره صلیب او سرې میاشتې شاوخوا  ۶۰ملي نفوس پدې نړیوال سیسټم کې داخل شوي
معلوماتو ته السرسی نلري او له همدې امله نشي کولی د مهاجرینو فایلونو ته السرسی ومومي چې له
جګړو ،ناورین یا سختې قحطۍ څخه تښتیدلي دي۔ خوشبختانه په دې برید کې هیڅ معلومات نه دي حذف
شوي۔ زموږ ټیمونه د لیږد سیسټم په جوړولو کار کوي چې موږ ته اجازه راکوي چې دې مهم کار ته دوام
ورکړو۔

هغه څه چې نن ورځ موږ خفه کوو د هغه چا د باور له السه ورکولو خطر دی چې زموږ مرستې ته اړتیا
لري په خصوصي او محرم ډول۔ د هغو الرو په لټه کې یو چې خلکو ته خبر ورکړو چې ممکن د دوی
معلوماتو ته السرسی شوي دي او تشریح کړي چې موږ به په راتلونکي کې ستاسو د معلوماتو خوندي کولو
لپاره کوم ګامونه پورته کړو۔

حادثه دا پیښه د اندیښنې وړ پرمختګونو لړۍ کې وروستۍ ده چې روغتونونه او د بشري حقونو ډلې په
وروستیو کلونو کې د سایبري امنیت بریدونو لخوا په نښه شوي۔ سایبري بریدونو د فرانسې ،هسپانیې ،تایلنډ،
چک جمهوریت ،سویلي افریقا او متحده ایاالتو په څیر هیوادونو کې طبي مرکزونه په نښه کړل۔ د دې
بریدونو په پایله کې ممکن عملیات وځنډول شي او سخت ناروغان بې ځایه شي .بریدونه د COVID-19
ازموینې تحلیل ځنډوي۔

موږ باید خپل دریځ په ګډه روښانه کړو :سایبر عملیات او پر طبي مرکزونو بریدونه ،پر معلوماتو او بشري
سازمانونو بریدونه خطرناک ،د نه منلو وړ او غیر قانوني دي۔

د سره صلیب او سرې میاشتې غورځنګ هڅه کوي تر ټولو غوره وي چې انسانیت یې وړاندې کولی شي.
کمک موږ په بدو حاالتو کې له خلکو سره مرسته کوو او د هغوی د عزت ساتنه کوو۔ دا برید هغه مهم کار
ته زیان رسوي چې موږ ټول په ګډه کار کوو۔

او د هغو کسانو لپاره چې معلومات یې هیک شوي دي :موږ پوهیږو چې تاسو موږ ته شخصي معلومات او
ستاسو په ژوند کې د دردناک پیښو توضیحات راکړي دي۔ موږ غواړو تاسو پوه شئ چې موږ په ټوله نړۍ
کې د خدماتو د بیا ترالسه کولو لپاره سخت کار کوو .موږ به ستاسو د باور د زیاتولو لپاره خپله هڅه وکړو
ترڅو په راتلونکي کې ستاسو مالتړ ته دوام ورکړو۔
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