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 ۱۹/۱۲/۲۰۱۵       "ارسالئی" طارق
 

ته مصداق نبي ډاکتر محترم ښاغلې  

-د النجې په هکله په افغان" ې"الکترونیکي تذکرڅو ورځې د مخه ښاغلې ډاکتر نبي مصداق په افغانستان کې د 
مضمون خپور او د دغې پروژې په روانو النجو بحث کړی و. ډاکتر مصداق همدا راز جرمن آنالین ویبپاڼه کې یو 

 ټولو افغانانو ته بلنه ورکړی وه چې د دغې موضوع په اړوند خپلې مشورې دوی سره شریکې کړي. 
سي  زمونږ اکثر افغانان د ښاغلې ډاکتر نبي مصداق له نوم سره به آشنا وي، ځکه چې نوموړی ډیر کلونه د بی بی

د رادیو د پښتو د څانګې آمر او د افغانستان د روانو حاالتو په هکله د تجربې خاوند یو شخصیت دی. ډاکتر نبي 
مصداق اوس فی الحال د ډاکتر اشرف غني د مشاورینو په ډله کې شامل دی. نو د دوی د غوښتنې سره سم غواړم د 

 اره وکړم هیله ده چې ددوی د منلو وړ وګرځي:په هکله څو ټکي ته اش "ې"الکترونیکي تذکرافغانستان د 
هدف او وظیفه باید مشخصه شي. څرنګه چې ښاغلې ډاکتر " ې"الکترونیکي تذکرپه لومړی سر کې د  -１

د یو هیواد د وګړو د هویت د تثبیت کولو لپاره یوه    National Identity Cardیا"تذکره" مصداق وایی 
مفکوره " ې"الکترونیکي تذکرکومت او پخپله ډاکتر اشرف غني سره د ضروري وثیقه ده.  خو که د ملي وحدت ح

په انتخاباتو کې د درغلنې څخه پس قوت موندلی وي، نو دلته کې دوی په خطا دي ځکه تذکره به په یواځې ټوګه 
قلب چیرته چې مت"خبره ده تثبیت شوی هیڅکله هم و نشي کوالی چې په انتخاباتو کې د درغلنې مخنیوی وکړي. دا 

کال په  ۲۰۰۰تر منځ د  "ال ګور"او  "جورج بوش"مونږ په امریکا کې ولیدل چې د  ." وي هلته به تقلب وي
انتخاباتو کې سره له ټول هغه تکنالوژي او تجربې چې له امریکایانو سره موجودې دي، خو بیا هم په فلوریدا کې 

په انتخاباتو کې  "جورج بوش"و او په نتیجه کې ورور هلته ګورنر و، په لوی الس تقلب تر سره وش "بوش"چې د 
به په انتخاباتو کې د درغلنې په مخنیوي کې مرسته ونکړي،  "ې"الکترونیکي تذکرکامیاب شو. زه دا نه وایم چې 

خو که هدف د درغلنې مخنیوی وي نو باید چې تر ټولو څخه د مخه د انتخابات میکانیزم او د انتخاباتي ادارې 
 صالح شي تر څو په انتخاباتو باندی د خلکو اعتماد جلب شي. کمیسیونونه ا

الکترونیکي تذکرې نه د کرډت کارډ " دپه آینده کې به  د ډاکتر مصداق له خبرې څخه دا په ډاګه کیږي چې -２
دریمه وظیفه وي. خو باید په دی پوه شو چې " الکترونیکي تذکرې"نو په دې ټوګه دا به د په ډول هم استفاده وشي." 

کارول دومره هم آسانه خبره نه ده او دیر پرمخ تتلي هیوادونه هم ال تر اوسه دغه  "کریدیت کارد"د تذکرې څخه د 
کار ته زړه خوښ کړی نه ده، نو افغانستان چې په دغه کار کې تجربه هم نلري او وسایل او امکانات هم ورسره 

وي، نو داسې "تثبیت هویت" وویل شو، که هدف نشته، ولی خپل کار دومره کړکیچن کوي؟ نو څرنګه چې مخکې 
نو ښه به دا وي چې د  یوه تذکره دې جوړه شي چې مصرف یې کم  او دیر ژر په ټول ملت باندی توزیع شي.

تذکرې په لکۍ کې نور اضافي شیان و نه تړل شي او داسې نه چې چا ته به یوه تذکره ورکول کیږي خو بیا په 
 مقابل کې د لسو شیانو توقع ورڅخه وشي.

زه نه پوهیږم  چې د افغانستان دولت ولی په هر کار کې مادي ګټې ته سترګې نیولی دي او څرنګه چې   -３
د تذکرې راتلونکي ټول مصارف به له  "استفاده وشي نو "کریدیت کارد"که د تذکرې څخه د  ښاغلی مصداق وایي

ستان دولتي چارواکو سره په رښتیا هم همدغه ذهنیت موجود وي نو بله ورځ  د که د افغان رې تامینېږي."الهمدې 
مالیه هم وضع کړي. که د افغانستان دولت غواړي چې خپل "رفع حاجت" افغانستان دولت په خلکو باندې به د 

ي خدمات" "دولتاقتصادي وضعیت ښه کړي نو ښه الره به یې دا وي چې د غلو او لوتمارانو مخه ونیسي نه دا چې 
نوټ "ته سترګې نیولی وي. نو هیله ده چې له تذکرې څخه هم د پاسپورت په شان د او "عام المنفعه" کارونو 

 .نه شي ماشین جوړ"چاپولو
ذکر کولو ته زما په نظر ظرورت نشته. یوازې هغه   Expiration Dateیا " نیټهتبار ع"اپه تذکره کې د  -４

لیکي چې د تذکرې څخه بله استفاده هم وشي )لکه پاسپورت او کریدت  "نیټهبار تع"املکونه په خپلو تذکرو باندې د 
کارد(. خو که چیرته تذکره یوازې د هویت د تثبیت لپاره وي نو بیا په تذکرو باندې د اعتبار د نیټې لیکل  ته 
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ت تثبیت د یوې ظرورت نشته، ځکه چې هویت هیڅکله  له اعتباره ساقط کیږي نه. دا باید هیر نه شي چې د هوی
 " نیټهتبار ع"اد پاره  د "  حق"ې دغه  ده  چمنطقي خبره نه "امتیاز" نو دی نه کوم خاص" حق"خاوري د وګړو 

   تعینه شي. 
 Network Engineer"نِتورک انجنیر" پر تخنیکي مسائلو باندی. زه خپله  "ې"الکترونیکي تذکرراغلو د  -５

ندی پوره واقف یم خو دومره پوهیږم چې نڼ سبا په افغانستان کې ماشاهللا او د دغې پروژې په کمیپوتري مشکالتو با
دیر تکړه ځوانان موجود دي چې  په کمپیوتر کې پوره مهارت لري او په دې برخه کې د دغې پروژې مسؤلینو ته 

و ټکي ته ښونې به ورکوي. خو بې له دې چې تفصیل ته الړ شم، غواړم په لنډ ډول څاو الرپوره او بشپړ مشورې 
 اشاره وکړم: 

زیر بنا" کمپیوتري یا " Networking Infrastructureلپاره  "ې"الکترونیکي تذکر: دا اوس افغانستان د الف
یا  ۴نلري او که چیرته همدا نڼ  په افغانستان کې جنګ ودریږي او په دغه ساحه کې کار شروع شي نو بیا هم اقالً 

د پروژې د پاره یو د اعتماد وړ او موثر زیربنا رامنځ ته  "ېالکترونیکي تذکر"کال وخت به ونیسي تر څو د  ۵
 شي.

دی چې په دیر "شخصي ملکیت" : کوم معلومات چې د تذکرې د پاره له خلکو څخه الس ته راوړل کیږي د خلکو ب
خصي معلومات د خلکو ش داحتیاط او احترام سره باید ورسره چلند وشي. دولت باید په جدي ټوګه هڅه وکړي چې 

 "دیتا بیس"نورو الس ته ونه لویږي او دې د پاره دولت باید الزم اقدامات ولري. یوه طریقه به یې دا وي چې په 
Database  ي"ِشفرټول اسنادونه باید  کې "Encrypted  ته  "دیتا بیس"وي او همدا شان ډیر محدود کسان دغه

 الس رسی ولري.
 Networkingوشوه، افغانستان فی الحال دغه کار د پاره الزم : څرنګه چې مخکې ورته اشاره ج

Infrastructure  .3نلري او باید هڅه وشي چې دغه پروژه دیره کړکیچنه نشيG  ده ل تکنالوژي اموبی ازې یویو
سیمه ییز دفترونه په عین وخت له مرکز سره وصل کړي او بیا  ۱۰۰یا  ۵۰او دومره طاقت او سرعت نلري چې 

 4G LTEاو بیا  4Gباندې کار وکړي )نوی  "دیتا بیس"مورین وتوانیږي په عین زمان کې په هماغه یو ټول ما
برابره سرعت لري .( نو ښه به دا وي چې سیمه ییز دفترونه پخپلو کمپیوترونو  ۵۰-۱۰په پرتله  3Gتکنالوژي د 

رکز ته ولیږي چې بیا په مرکز کې را ټول او بیا میاشت کې یو وار دغه معلومات م  Dataکې معلوماتونه یا 
اسنادونو انتقالول هم ځان ته  وشي. البته د دغ Mergeسره یو ځای یا  Master Database "ماستر دیتا بیس"

 خاصه طریقه لري.  
جال  د برق  ځان تهاو هر دفتر کیلومتره فاصله  ۱۰: په مرکز )کابل( کې درې دفترونه چې یو بل څخه لږ تر لږه د

د  Master Database "ماستر دیتا بیس"له الرې وصل او   Fiber Optics "نوري فایبر"منبع ولري، د 
کې حفظ شي.  دیره مهمه ده چې یواځې د دوه درې کسانو څخه پرته بل هیڅوک   Serverمرکزي دفتر په کمپیوتر 

د دغو درې  "استر دیتا بیسم"ي. و نه لر Delete Permission"پاک کول حق" کې د  "ماستر دیتا بیس"په 
باید په څو  "ماستر دیتا بیس"جوړه کړي. او "مثنی" یا  Replicateواړه دفترونو تر منځ په اتوماتیک ډول باید 

  ي.ششفرونو سره سمبال یا  Encryptطریقو 
یمې د خلکو ې د سچ Local"محلي" ولري: یو  "دیتا بیس " : په دی ترتیب هر یو سیمه ییز دفتر به دوه بیالبیله

کاپي یا نقل  "ماستر دیتا بیس"څخه معلومات راتولیږي او میاشت کې یو وار به مرکز ته لیږل کیږي؛ او بل هم د 
 چې میاشت کې یو وار د مرکز څخه  ورته رسیږي. 

بنا"  زیرکمپیوتري "کلونو کې افغانستان وتوانیږی چې خپل  ۱۰ و: دا به یوه موقتي حل الره وي تر څو په راتلونکز
جوړ کړي؛ او ښه ټوب یې دا دی چې اوسني سیستم به په آینده کې په آسانی سره نوی سیستم ته اړول کیږي او د 

به رامنځ ته کیږي نه. په دغه شکل به د دغې پروژې مصارف تر  Compatibility Issue یا "تطابق مشکل"
 تیټ شي.  ۵۰٪

 
د هرې پروژې کامیابي او ناکامي تر ډیره حده پوری  د پروژي په مدیریت پورې تړلی وي. که هر څومره  -６

ښه تکنالوژي او امکانات زمونږ په الس وي خو مدیریت ضعیف وي، نو په پای کې امکانات ضایع او پروژه به هم 
لي ټوګه پای ته ورسیږي چې مسلکي او پروژه به هم یوازې هغه وخت په بریا "ې"الکترونیکي تذکرناکامه شي. د 

فرق نشي "ز" او "ض" یا د "ح" او "ع" ې څوک په کې  د چباسواده کسان ورباندی کار وکړي. که داسې وي 
لیکي، "واضع"  ځایاو د "واضح" په  )هغه هم یو وار نه چې څلور ځلې(  "توضیع" ه ځای "توزیع" پکوالی او د 
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داسې ښکاري  چې د ښاغلی اشرف  نه شي. "توضیع!" به په ژوند کې هم  "ېتذکر "الکترونیکينو په افغانستان کې 
غني تر شا او خوا ځینې داسې کسان را ټول شوي دي چې اکادمیک القاب )تایتلونه( لري خو دومره سواد ورسره 

 ي وي. به یې یا د نقل په زور الس ته راوړی وي او یا به چیرته په بیه اخیستی  PHDنشته او پی اچ دي 
 

 والسالم
 امریکا -ویرجینیا 
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