
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 06/05/2018                   شاه سدوزی نادر
 

 چه است ثریت تذکره الکترونیک درؤم
 

 

د داده اندست  ها سرهای خود را از افغان ،ریخبه تأ مقدس نظر این راه   در هویت ملی تضمین کننده منافع ملی بوده و

 استقالل مملکت، آزادی و ناموس خود دفاع نمایند.  تا اینکه از

نی الکترونیکی ضامن امنیت مالی و جا تذکرۀ بدین سبب داشتن مین کننده منافع واالی افغانیت است.هویت ملی تض

 ها می باشد. افغان

به وضعیت امنیتی در مملکت  نظر این باره مباحثات ضد و نقیض در جریان بوده که باالخره از مدت هاست که در

تصمیم اتخاذ گردید تا تذکره های الکترونیکی به صورت شایسته و با شفافیت آن توزیع گردد. کاریست بجا، عاقالنه  

 و قابل قدر.

که دوست و دشمن ازهم تقکیک گردد. دشمنان با هویت  از پیش گردیده باید شرایطی که بی امنیتی بیشتر در امروز

می جنگ، افغان ها را ناجوانمردانه به شهادت  و با ترور روز داخل صحنه می شوند، ضربه می زنند ومجهول ام

توطئه دشمنان مردم بوده که از خارج به داخل افغانستان  تذکره الکترونیکی بدین لحاظ حذف هویت ملی ازرسانند.  

لی آنها و قه ایجاد نمایند و افغان کشی را دامن بزنند.ها تفر سرایت نموده تا اینکه آنها بتوانند به سادگی در بین افغان

 موفق نشدند و ناکام ماندند.  

این به بعد می توانند آزادانه  آنها از .ها به آرزوی خود رسیدند هویت ملی افغان تذکرۀاین  با خوشبختانه امروز

 ها رخنه کنند و بین افغان که دربرای دشمنان محال است  روزنامه نگاری کنند. با داشتن همین کارت هویت دیگر

 کارت هویت در آنست که افغانتذکره یا ثریت این اظهار نمود که مؤ آنها را به شهادت برسانند.  پس باید با جرئت

همین باریکی وضعیت به نفع خود بهره  زمان دشمنان از دیر از مصونیت برخوردار شدند.  بسیار ها در زندگی خود

 . برداری نمودند

 :مثال امکان دارد مطلب رابرجسته  سازد دو
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 ده را بر عه یکی اینکه آنها توانستند در همین دور و پیش جوانان رشید افغان را که حرفۀ روزنامه نگاری

داشتند به شهادت رساندند و دلیلش هم واضع بود که آنها تا آن زمان به کارت های الکترونیکی دسترسی 

 نداشتند. 

  دی افرا یک تعداد   دوست هندوستان آباد گردیده بند سلما که به کمک کشور   بود. دوم  تخریب بند سلما

ول می گفتند کسانی ملبس به لباس مات مسؤمقاآنرا تخریب و حتی ویران نمایند. نامعلوم می خواستند 

 . یا ایرانی عسکری بودند که دست به تخریب می زدند، ولی بعداً معلوم نشد که آنها پاکستانی بودند و

 فق به عملیات تخریبی نشدند.  مؤ کردند و باالخره فرار

 الکترونیکی با هویت افغانی یکی از ی رفع اینگونه معضالت داشتن تذکرۀاست ولی برا گونه مثال ها زیاد این از 

کشورهای پیش رفته جهان جهت جلوگیری از  ضرورت های عمدۀ حکومت داری خوب محسوب می شود که اکثر

 تخریبی به همین میتود رو آورده اند. یستی واعمال ترور

ً توسط منابع الکترونیکی و یا انترنت  هر گاه کدام کاری خالف امنیت و امروز آبادی مملکت صورت بگیرد دفعتا

 کی ها هستند.   انمعلوم می شود که دشمن

ی و آبادی مملکت داشتن هویت مل، ترقی یا خیر. بدین لحاظ برای پیشرفت باشند و آیا کارت هویت افغانی را دارا می

با همین امر  مقدس هویت ملی بود که افغان ها با مقدس است.  ضروری و حتی گفته می توانم که یک امر یک امر

 قدیمی یعنی کمونیست ها را به شکست مواجه سازند.  افتخار و رزمندگی توانستند دشمن مکار

چنگ کمونیزم نجات دادند. در آن زمان برژنسکی  شجاع و با شهامت افغان که مردم افغانستان را از به این ملت افتخار

زیرا افغان از خاک خود خارج شان سازند.  ما افغان ها را کمک می کنیم تا روس ها را شکست بدهند و» می گفت:

طریق  زمان روس ها از دوو ن وقت در آ«.  ها با دست خالی نمی توانند که روس های کمونیست را شکست بدهند

 به افغانستان رخنه کرده بودند. 

 طریق ایدولوژی ماتریالیستی مارکسیزیم ـ لیننیزم  یکی از 

 که البته گرباچف موفق شد با  ن مشروب وتکا،دمعتاد ساختن کمونیست ها به نوشی طریق دومی از و

 اصالحات وارده در روسیه کمونیست ها را از حالت دایم الخمری بیرون بسازد.  

هداف اها به وتکای روسی به  کمونیستهای روسی این مطلب را به درستی درک نموده بودند که با معتاد ساختن افغان 

خود بیگانگی را پیشه می  از لت طبیعی خارج می شود وزیرا با نوشیدن مشروب انسان از حاخویش نائل می آیند.  

خونریزی و آنهم به حکم کرملن  برچه و یک مملکت مسلمانی به زور الحادی را در ایدولوژی کمونیستی و گیرد و

مملکتی که  طبقۀ کارگر وطبقۀ فیودال هنوز هیچ وجود ندارد  ی را دریدیکتاتوری پرولتریا توانند، و انجام داده می

 شکست خوردند.   تحقق رسانده می توانند، که خوشبختانه موفق نشدند و ناکام ماندند و به

 ییرتنها شکل آن را تغ بجای خود باقی است و هم شیوۀ تاکتیکی این کمونیست ها هنوز که امروز نباید فراموش شود

 مفکوره های با امروز جای خود را که محور مفکوره لینینیزم بود «مبازه طبقاتی »داده اند.  بدان معنی که دیروز 

ه ب افغان بدانند و آنها وارد شده خود را که بر با ضربه ایدارند  آنها عار تبعیض قومی تعویض نموده  و بعضی از
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تی  یسارکسم« مبارزه طبقاتی»این میتود فرسودۀ پارتیزانی  واقعیت از در می نامند.« افغانستانی» را همین نسبت خود

مردم  انزجار نتیجه باعث نفرت و که در جنگ داخلی، افغان کشی و بروز از مد به غیرنیا ثبت به بارم یجۀکدام نت

 زحمتکش افغان گردید.  قهرمان و

ت نموده می گویند که نباید مملک با توزیع کارت الکترونیکی اظهار با وصف این مطلب امروز تعدادی مخالفت خود را

فقر مبارزه نمود. این مفکوره را می توان منطقی  علیه بیکاری و زعم آنها باید بر را بطرف بحران سوق داد.  بلکه به

ند به بهبود یابد تا سرمایه داران بتواناول باید که وضع اقتصادی مملکت  دانست ولی برای مبارزه علیه فقر و بیکاری

واضع  رمگ. فقر بدین طریق حل شود بیکاری و مسألۀآرام سرمایه گذاری نمایند و اقتصاد کشور رشد نماید که   فکر

 الکترونیکی امکان دارد که یک جزء کوچک با توزیع تذکرۀ بوده که است که تمامی این موضوعات تابع امنیت کشور

 امنیتی بهبود یابد.  

با اهمیت آنرا که امنیت کشور است مربوط به وظیفۀ قوای امنیتی می باشد.   مهم و خاطر اینکه جزءه جزء کوچک ب

ای بارۀ امنیت بر شده  تا در ولین قوای امنیتی حق و نا حق  به پارلمان احضارمسؤ که بدین ترتیب بعضی اوقات

رابطه با امنیت مطرح می نمایند، بسیار  شورای ملی  در وکال در وکال معلومات ارائه دهند.  سواالتی که بعضی از

ثال م طوره بالک مم دیگر ومی تشکیل می دهد.  درضعیف، سطحی و حتی مبتذل می باشد که اساس آنرا تبعیض ق

به هیچ صورت چوکی نمایندگان  و امریکا اکثر نمایندگان ملت را حقوق دانان تشکیل می دهند. اضالح متحدۀ  در

 باشد که فساد به هر همین مرجع می زیرا از قمارباز سپرده  نمی شود.  قاچاقبر، دزد، سرکش، و افراد  ملت برای 

 ار می یابد.طرف انتش

 الکترونیکی یک پدیده نو و مطلوب است. واقعیت داشتن تذکرۀ در

 کس را در این خانه مقدس گرفته هر هوشیاری کار در آینده مردم افغانستان با داشتن همین تذکره هویت ملی باید از

به داخل شورای ملی سوق  ملت که پارلمان گفته می شود راه ندهند.  مردم افغانستان باید نمایندگان واقعی خود را

دهند که  از مسائل حقوقی چیزی بدانند تا اینکه  بتوانند قانونی وضع نمایند که  به نفع  واالی حقوق مردم افغانستان 

 باشد.

 

 

 

 

 


