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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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ذبیح هللا خوگیاڼی

تذکره های اکترونیکی یا هویت نامه های کمپیوتری
روند برقی شدن و یا الکترونیکی شدن تذکره در افغانستان عزیز چنان جناح های سیاسی و قبیلوی را به خود گرفته
است که گویا تا به میآن آمدن این فرضیه الکترونیکی شدن تذکره ،افغان بودن و همدل بودن ما قابل تشویش و قابل
نگرانی هم نبود و پروسه توزیع کردن تذکره یک پروسه کامیاب و خوب بوده است.از روزی که گفتار و بحث ها
در مورد کمپیوترایز کردن تذکره سر شده است ،به گفتار بزرگان ماش از برنج و روغن از آب جدا شده است ،آنهای
که هویت ضعیف و یا آنهای که در بی هویتی و هویت فروشی مفاد شخصی خود را دریافته اند ،در سدد بزرگ
ساختن و پر پیچ تر سازی م ٔسله اند .مشکل اساسی را از بحث و از نظر دور نگهداشته ،طرفین در سدد طرفداری و
یا ضد گویی در مورد پیش رفت که کمپیوترایزیشن تذکره است ،بحث و سخنرانی میکنند.
هویت نامه و یا تذکره به یک سند اطالق میشود که اتباع یک مملکت با آن یکدیگر را شناخته و شناخت و معرفی
هویت اداری نیز بر اساس آن صورت بگیرد .با این تعریف تذکره ،وقتی سند هویت یا تذکره کمپیوری میشود دو
چیز در آن اضافه میشود:
 -1سلسله نمرات یا اعداد خاص بر هر سند ،که نمایانگر دوسیه یا فایل یک شخص در سیستم کمپیوتر میباشد و این
نمرات در هر تذکره تفاوت میداشته باشد (به این معنی که اسم و محل تولد و غیره و غیره ....صرف در سند ذکر
اند ،ولی د حقیقت هر باشنده که سند کمپیوتری دارد ،به عوض اسم و یا معلومات دیگر ،به آن شخص از دیدگاه
کمپیوتر به اساس شماره مسلسل یا گروپ اعداد که در تذکره کمپیوتری چاپ شده اند اطالق میگردد).
 -2دست رسی به معلومات شناخت و معلومات اهم در مورد شخص مطلوب ،از طریق کمپیوتر و دیتابیس که در
عقب پرده در کار است ،برای ارگان ها اسانتر و زود تر مهیا میگردد .به این معنی که تذکره کمپیوتری مشخصات
باشنده گان کشور را در یک دیتابیس مرکزی نگهداری کرده و با در نظر داشت صالحیت ها در امور اداری ،امنیت،
شهر داری ،ترافیک ،و سایر ابعاد خدماتی و زیر بنایی در کشور ،اندازه معلومات درج شده در دیتابیس کمپیوتر
برای دیگران به نمایش گذاشته میشود .به این معنی که کارکن جناحی که اعتماد حکومتی و دولتی خاص را داراست،
میتواند تمام معلومات دخیل در دیتابیس معلوماتی شما را دست رسی داشته باشد ،در حالی که بانک که برای شما
قرضه و یا کریدت کارت و یا حساب بانکی برای شما مهیا میکند ممکن تنها به بخش های اقتصادی و پرداخت پولی
دیتابیس شما دست رسی داشته باشد .در هر دو حال نمایش معلومات مربوط به شخص شکل نما را تنها دارد و اجازه
تغیر و تبدیلی در آن تنها در ارگانهای دولتی در صورت موجودی فزیکی خود شخص با نشان دادن اسناد دیگر تا
هویت تشخیص شود ،امکان پذیر است.
در ممالک جهان انواع و اقسام تذکره ها موجود اند ،که در آن جواز سیر و الیسنس راننده گی ،سیستم سوشل
سیکیوریتی ،هویت نامه های محلی ،تذکره های محلی،جواز حمل و نقل اسلحه ،هویت نامه ها برای ثبوت کردن
عضویت در گروپها ،کلپ های سپورتی ،محالت تجارت و دکانهای مشهور و مغازه های تعاونی و یا عمده فروشی،
همچنان میتوان از اقسام هویت های تجارتی و غیره هم نام برد.
در تمام موارد فوق ،سند اثبات هویت و یا تذکره به سند اطالق میشود که ثبوت مشخصات شخصی فرد را در بر
داشته باشد ،فرق بین شخص الف از شخص ب به اساس این سند صورت گیرد .در صورت چاپ این نوع تذکره ها
به اندازه جیب ،به آن کارت تذکره اطالق میتوان کرد.
در جهان از  ۶۰مملکت اضافه تر امروز تذکره های کمپیوتری دارند و از نگهداری دوسیه های فزیکی دور رفته
اند ،در کمپیوترایز سازی تذکره در مملکت فواید بسیاری نهفته است که از آن میتوان چندی از آنها را نام برد:
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فهم و درک موقعیت فزیکی تمام اعضای ملت در هر وخت از نگاه نفوس شماری ،سهولت در فراهم سازی جواز
راننده گی برای مردم ،راه برای ترتیب و تنظیم کارت های بیمه صحی ،بیمه ترانسپورتی و غیره انواع بیمه ،راه
یابی برای سیستم نمره بندی امنیت عامه یا سیستم خاطر جمعی اجتماعی ،راه هموار کردن برای سیستم بهتر بانک
داری و معرفی کردن سیستم کردیت کارت ،کم ساختن و یا کوتاه ساختن لین های انتظاری در ارگانهای دولتی چون
کمپیوتری شدن تذکره راه را برای درخواست و طی مراحل از طریق انترنیت را هموار میسازد ،سیستم ترافیکی و
سیستم قضایی میتواند به شکل آرام تر ،بهتر و زود تر پیش رود و همسال اینها .همچنان میتوان از سرقت دارائی در
سیستم جنائی جلو گیری خوب تر کرد ،سرمایه های داخلی و خارجی که در بازار های محلی کشور و در بازار های
تجارتی بین المللی سرا زیر میشوند ،از طرف حکومت محلی میتواند سری و بهتر تحت نظر گرفته شود ،سیستم
ترانزیتی هوایی و غیره به شکل بهتر مدیریت شده میتواند چون هویت تمام مسافرین به شکل درست تر و آسانتر
تعین شده میتواند و پروس ٔه تکت و مدیریت هوایی به بار ها بهتر و آسانتر میشود ،مدیریت مهاجرت و مسافرین به
سهولت به سر میرسد .مردم عام ملت میتوانند نفس آرام تر بگیرند ،چون میدانند کی ها به معلومات شخصی ایشان
دست رسی دارند .آسانی و شفافیت در سیستم رای دهی و غیره همه را میتوان در فواید کمپیوترایز سازی تذکره
حساب کرد.
در قسمت مشکالت که در این پروسه ممکن میباشد باید از برقی ساختن و یا کمپیوتری کردن تذکره بحث نکنیم ،اگر
مشکلی در این پروسه موجود است ،در خود فرضیهٔ تذکره است ،نه در الکترانیک و یا کمپیوترایزیشن تذکره .در
کشور عزیز ما توزیع کردن تذکره به تمام افغانها در تمام والیات ،ولسوالی ها و عالقه داری های مربوطه کار
دشوار و جنجال بر انگیز بوده است ،در صورت که ما تذکره را درست و مکمل توزیع کرده نتوانیم ،برقی یا
الکترونیکی سازی تذکره این معنی دارد که مراحل را از نظر میندازیم .برقی شدن تذکره هیچ مشکلی ندارد ،سیستم
کمپیوتری سهولت برای باشنده گان و ارگانها به شکل که در فوق تشریح نموده ام به وجود میآورد .بحث و جنجا
های سیاسی،قومی ،ملیتی و یا دیگر و دیگر باید تحت عنوان تذکره برقی نه بلکه تحت عنوان تذکره صورت گیرد.
با احترام
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