الندینی اړین معلومات د هویت د تایید او تثبیت په اړه د ګڼ شمیر هیوادوالو د پوښتنو او غوښتنو په ځواب
کی خپروو او هیله ده چی دا به ټولو هیوادولو پوښتنو ته مهم او مفصل ځوابونه ورکړی.
پاسپوت ته څوک اړه لری :یوازی هغه کسان چی د کډوالی د میشت هیواد ته د تګ راتګ سندونه او
اجازه ولری.
هغه هیوادوال چی د استوګنی د غوښتنی په لومړنی پړاو کی دی هغوی پاسپورت ته اړه نه لری .هغوی
ته به یوازی د هویت د تثبیت او تایید پاڼه ورکول کیږی .له همدی کبله یوازی ددی معلوماتو وروستی برخه
دی ولولی.
هغه هیوادوال چی په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستنېږی هغوی هم پاسپورټ ته اړه نه لری او د خپلی
خوښی د بیرته ستنیدو برخه دی ولولی.
د هویت یا پیژندګلوی تثبیت ،تایید او تابعیت :د یادونی وړ ده چی په دی معلوماتو کی تثبیت د ثبوتلولو او
تایید د تصدیقولو په معنا کارول شوی نو هیله ده چی یو شان مفهوم ترینه وانخیستل شی .ددی دواړو توپیر
په دی کی دئ چی د تثبیت په حالت کی د چا سره چی اسناد نشته او د اسناد د الس ته راوړلو غوښتنه کوی
نو ددوی هویت به اول تثبیت او بیا به تایید کیږی .خو د تایید په حالت کی د مراجعه کوونکی سره اسناد
شته او یوازی د اسنادو د اصلیتوب او د هویت د تایید غوښتنه کوی.
-۱د هویت او تابعیت تثبیت :دا هغه پړاو دی چی د چا سره په افغانستان کی د کومی رسمی
او دولتی اداری نه تر السه شوی د هویت سند موجود نه وی او د سفارت قونسلی برخی نه د
مرستی غوښتنه وکړی .د قوانینو او اصولو پر بنسټ د هر هیواد د وګړو هویت او تابعیت د
هماغه هیواد نه تر السه شویو او صادر شویو اسنادو په مرسته تثبیتیږی .له همدی کبله هغه
اسناد چی له افغانستانه بهر الس ته راوړل شوی وی او یا هم د افغانستان په رسمی او دولتی
ادارو کی ثبت یا لیکنې شوی نه وی  ،په هغه اسنادو کی د خپاره شوی معلوماتو د تثبیت تر
مهاله د اعتبار وړ نه دی .په بهرنی هیوادونو کی د هستوګنی او یا هم د پیژندګلوی کارتونه
عمومأ دپناه د غوښتنی او یا هم د مرکی په پایله کی ورکول کیږی .په یاد هیوادونو کی د
کډوالی د قوانینو د تګالری پر بنسټ کډوال دی ته اړ نه دی چی د خپل اصلی هیواد سفارت
ته د خپل هویت او تابعیت د ثبوت لپاره ورشی .او د دی هیوادونو د کډ والو اداری ځینی
معلومات او د اصلی هیواد په ژبه خبری کول په نظر کی نیسى .دا تګالری ځینی وخت د
غلطو فیصلو المل هم ګرځی .نو ځکه تر څو چی په دی کارتونو کی د ثبت شوی معلوماتو
تثبیت ونه شی د هویت په ثابتولو کی د اعتبار وړ نه دی.
استثنا یا پرته والی :که د مراجعی اصلی موخه د تابعیت ثبوت وی او مراجعه کوونکی غواړی
چی دا ثابته کړی چی د افغانستان تابعیت لری نو دوی ته به بی له کوم ځنډه د یوی مرکی وروسته
د تابعیت د ثبوت مکتوب یا لیک ورکول کیږی .په هغه لیک کی به داسی یو څه لیکل کیږی چی
دا کس چي ځان په دغه (نوم ،د پالر نوم ،د نیكه نوم ،د پیدایني ځای او عمر) راپېژنی د افغانستان
تابعیت لری .خو دا به ددی کس د هویت پیژندګلوی نه کوی .او په لیک کی به دا هم ذکر شی چی
د هویت د اصلیت د تصدیق په هکله مو افغانستان ته لیک استولی او هر کله چی دا تصدیق موږ
ته په الس راشی نو تاسو سره به یی شریکوو.
هغه کسان چی اسناد نلری څه باید وکړی :د هویت د سند تر السه کول د هیواد د هر وګړی قانونی
حق دی .په ځانګړی ډول سفارتونه د هویت د تذکری د ورکولو اجازه نه لری او یوازی د کورنیو
چارو وزارت د نفوسو د ثبتولو اداره د تذکری د صادرولو اجازه لری .که څوک تذکره نلری نو

کوالی شی د خپل پالر د تذکری په اعتبار تذکره واخلی .ددی لپاره دوی باید د خپل پالر د تذکری
پاڼه نمبر ،توک او نور معلومات ځان سره ولری .که دا معلومات ورسره نه وی نو کوالی شی د
خپل نیکه ،تره او یا هم د مشر ورور د تذکری په اعتبار تذکره واخلی .د یوی کورنی غړی چی د
پالر له خوا خپلویتوب لری په یوه توک کی ثبتیږی  .ددى كار د سر ته رسوله لپاره د سفارت پر
ویبپانى د  Book Appointmentد كرښی په راکیږلو کوالی شی د مرکی لپاره وخت غوره کړی
او یا هم د جمعی په ورځ د  ١٠نه ت َر  ١٢:٣٠پوری دی سفارت قونسلی برخی ته بیله غوره شوی
وخت نه ورشی .هلته به د مرکی په ترڅ کی یوه فورمه تاسو ته ډکیږی چی له بشپړیدو وروسته
ددی فورمی اصلی مراجعه کوونکی ته ورکول کیږی تر څو چی خپلو خپلوانو ته یی د هیواد د ننه
واستوی .د یادونی وړ ده چی د فورمی د بشپړولو لپاره ټول اړین اسناد ځان سره ولری .دا هم د
یادی فورمی یوه بیلګه نمونه:

وروسته له دی به سفارت هیواد کی د ننه د قونسلی چارو ریاست ته دهمدی فورمی په تړاو یو لیک استوی
او د مراجعه کوونکی خپلوان کوالی شی چی د قونسلی چارو برخی ته په ورتګ سره د فورمی او د
تذکری د اخیستو اړ پړاوونه تر سره کړی .کله چی تذکره یی الس ته راوړه نو بیا به یی د ژباړنی او د
عدلیی وزارت د دولت د قضایاو په ریاست کی تر تصدیق نه وروسته بیرته د قونسلی چارو برخی ته
وروسپاری .په افغانستان کی د ننه د فورمی د اداری چارو او پړاوونو د سرته رسولو لپاره د امکاناتو
نشتوالی د منلو وړ عذر یا پلمه نه ګڼل کیږی .فورمه به خامخا افغانستان ته استول کیږی او د قونسلی چارو
د ریاست د پای فیصله به بیرته د تذکری غوښتونکی ته په بهر کی ورسپارل کیږی.
-۲د هویت او تابعیت تاییدول :دا هغه پړاو دی چی یو کس سره په هیواد کی د ننه صادر شوى ( نكاح
لیك ،د موټر چلولو جواز ،تذکره ،د زده کړو ،د سرتیری د تر خیص ،د رسمی ماموریت سند او یا هم د
زیږیدلو د ثبت سندونه ) وی او یوازی غواړی چی د دی سندونو اصلیت او په پایله کی خپل هویت او
تابعیت تایید کړی.
هغه اسناد هیوادوال په همدی موخه سفارت ته ورسپاری په دریو حالتونو او څرنګتیاوو کی وی:
_ هغه سند چی په کابل کی د بهرنیو چارو وزارت د قونسلی چارو په ریاست کی ثبت او اصلیت یی
تصدیق شوی وی .په داسی حال کی چی سفارت ته اصلی سند وړاندی شی نو مراجعه کوونکی بی له کوم
ځنډه او د وخت د نیولو پرته د بریښنایی پاسپورت او یا هم د هویت او د تابعیت د تاییدول د نورو سندونو
غوښتنه کولی شی.
_ هغه سند چی په کابل کی د قونسلی چارو په اداره کی ثبت او اصلیت یی تصدیق شوی وی خو یوازی
د سند کاپې یا لمېسه موجوده وی .سفارت به دی شانته سند د یوه لیک سره یوځای په کابل کی د بهرنیو
چارو وزارت د قونسلی چارو برخی ته وراستوی او د هغوی نه به د سند د اصلیت د تصدیقولو غوښتنه
کوی .هرکله چی تصدیق په سویدن کی د افغانستان سفارت ته بیرته راورسیږی ،سفارت به د مراجعه
کوونکی سره په اړیکه کی له دوی نه غوښتنه کړی چی د سفارت په کاری ورځو او وختونو کی د وخت
د نیولو پرته ورشی او د بریښنایی پاسپورټ یا هم د نورو سندونو غوښتنه وکړی .هغه کسان چی ددی شان
سندونو کاپۍ ورسره دی د سند د اصلیت د تاییدولو لپاره سفارت ته تګ ته اړ نه دی .دوی کوالی شی د
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د سند کاپی له لیک سره یو ځای کابل ته واستوی او د فیصلی د الس ته راوړو پر مهال به مراجعه کوونکی
ته د تلیفون له الری خبر ورکول کیږی.
د یادولو وړ ده چی د سند د کاپې د استولو په مهال هڅه وشی چی سندد لوستلو وړ او د تلیفون شمیره کره
او سمه ده .که د سند لوستل په آسانی سره شونی نه وی او که هم شمیره سمه نه وی نو د سند د اصلیت د
تصدیقولو په اړ به هیڅ څه و نه شی .تر څو چی د سند د تصدیق په اړه سفارت تاسو سره اړیکه نه وی
نیولی ،سفارت سره اړیکو ته اړتیا نه شته.
_ د سند اصلی او یا هم کاپې شته خو د قونسلی چارو اداره که ثبت شوی نه ده .په دی حال کی مراجعه
کوونکی کوالی شی چی سند او خپله تلیفون شمیره د پاسینیو بریښنا لیکونو په مرسته سفارت ته واستوی
او د خپل سند د اصلیت د تصدیق غوښتنه وکړی .سفارت به د بریښنا لیک د الس ته راوړلو په مهال سند
د یو لیک سره کابل کی د قو نسلی چارو اداری ته استوی .وروسته له دی بیا د قونسلی چارو اداره به دا
سند هغی اداری ته چی صادر کړی یی دی د اصلیت د تصدیقولو لپاره استوی [ .د مثال په توګه د زده

کړو اسناد به د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د معارف وزارت ته استول کیږی] .هر کله چی بشپړ
تصدیق شوی سند بیرته قونسلی چارو اداری ته ورسیږی دوی به سفارت ته خبر ورکوی .سفارت بیا د
مراجعه کووونکی سره په اړیکه کی به دوی ته خبر ورکوی چی سفارت د سندونو او یا هم د بریښنایی
پاسپورت د الس ته راوړلو غوښتنه وکړی .دا ټول پړاوونه  ٣-١میاشتو پوری وخت غواړی نو مراجعه
کوونکی کوالی شی د له سفارته د رسمی لیک شمیره تر السه کړی او په هیواد کی د ننه یی خپلو خپلوانو
ته ورکړی تر څو اداری چارې کابل کی تر سره کړی .د بریښنا لیک د استولو نه دوه ورځی وروسته دی
په  ٠٧٢٠١٦٢٢٦٥شمیره سفارت سره په اړیکه کی د رسمی لیک د شمیری غوښتنه دی وکړی .که په
کوربه هیواد کی تاسو ته د کومی اداری سره د مرکی وخت درکړل شوی وی نو د سفارت قونسلی برخی
ته د ورتګ په مهال به تاسو ته یو لیک یا مکتوب درکول کیږی چی په هغه کی به د سند د اصلیت د
تاییدولو لپاره وخت ته د اړتیا دلیلونه بیان شوی وی .تر څو د کوربه هیواد رسمی اداره تاسو ته د مرکی
بیل وخت درکړی.
یادونه :له بده مرغه تجربى ښودلی چی ځینی وخت جعلی اسناد هم د تصدیقولو لپاره سفارت ته استول
شوی .د یو سند د اصلیت تصدیقول د یو ګن شمیر ادارو د وخت د ضایع کولو المل ګرځی نو که چیری
سند جعلی ثابت شی د جعلی اسنادو د وړاندی کولو د جرم په تور به د کوربه هیواد ادارو ته هم خبر
ورکول کیږی او د جعلی اسنادو وړاندی کوونکی د شكایت حق نلرى.
د نوم بدلول:
د هیواد د هر وګړی د نوم بدلول د قانون پر بنسټ شونی دی خو له هیواده بهر د اداری جوړښت د نشتوالی
المله غیر قانونی او د منلو وړ نه دی.
یوازي د هغه ښځینه هیوادوالو نومونه چی له واده وروسته یی خپل تخلص یا د کورنی نوم د خپل خاوند د
کورنی په نامه بدل کړی وی د نکاحنامه د وړاندی کولو وروسته د کورنی نوم د بدلولو غوښتنه کوالی
شی.
تذکره څه شۍ ده؟
تذکره د هر افغان د تابعیت سند دی چی په کی د دوی [ نوم ،د پالر نوم ،د نیکه نوم ،عمر ،د زیږیدنی
نیټه ،د زیږیدنی ځای ،او نور ځانګړتیاوی لکه د سند د ثبت شمیره ،پاڼه ،د ثبت کتاب ،توک ،د صادریدو
کال او نور اړین معلومات بیان شوی دی .دا سند د كورنیو چارو وزارت د نفوسو د احوالو د ثبت عمومی
ریاست له خوا ورکول کیږی او یوه کاپی ېی د یاد ریاست په ډیتابیس کی خوندی ساتل کیږی تر څو د اړ
په وخت د پاسینیو معلوماتو او شمیرو په وړاندی کولو سره د سند تصدیق شونی وی.
د هویت د تثبیت او تایید پاڼه :دا پاڼه د سفارت د قونسلی برخی له خوا د کډوالی او هستوګنې د غوښتنی
او نورو اړینو کارونو د سرته رسولو د آسانتیا په موخه ورکول کیږی او په هیڅ توګه د بریښنایې پاسپورت
د غوښتنی لپاره د تذکری ځای نه شی نیولی.
په کوربه هیوادونو کی ځینی اداری هغو کډوالو ته چی د هستوګنی او یا هم د کډوالی د غوښتنو په لمړنی
پړاو کی دی دپاسپورټ د اخیستو سپارښتنه کوی خو دا یوه غلطه سپارښتنه ده .دا بی اسنادو کډوالو ته ډ
یری ستونزی ،سرخوږۍ او کړکیچ را مینځ ته کوی .نو ځکه دا به ښه وی د چی د پاسپورت په ځای دوی
د هویت د تثبي او تأیید پاڼه الس ته راوړی.

د یادى پاڼی د الس ته راوړلو لپاره هیوادوال کوالی شی د ویبپاڼی له الری
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وخت غوره کړی .په بیړنی حالت کی د جمعی په ورځ مخکی له  ١٢:٣٠بجو دى د سفارت قونسلې برخی
ته د ټولو اړینو سندونو سره راشی او د پاڼې غوښتنه دی وکړی.
قونسلې برخه به د یوی مرکی وروسته او ټولو سندونو ته د کتلو وروسته د پاڼی د صادرولو په اړه به
فیصله کوی .د سفارت له خوا دا صادره شوی پاڼه د کډوالو سره په کوربه هیواد کی د دوی د هستوګنی
د غوښتنی سره د هویت د ثبوت د یو سند په شان مرسته کوی خو د پاسپورت د الس ته راوړلو لپاره باید
ټول اړین اسناد بشپړ شی.
په كوربه هیواد كې صادر شوی  LM Kortsپه هیڅ توګه د هویت د ثبوت سند نشی کیدای او د سند په
پای کی هم دا لیکل شوی چی د هویت د ثبوت اعتبار نلری .له همدی کبله هغه هیوادوال چی پرته له دی
کارته بل هیڅ سند نلری ددی معلوماتو تیره برخه دی ولړلی چی په دی اړه معلومات په کی شته.
پخوانې او یا په الس لیکل شوی پاسپورټونه:
د نړیوال هوایی چلند د اداری سره په تړون د دی پاسپورتونو د اعتبار موده د  ٢٠١٧كال د نوامبر تر
میاشتې اوږده شوی .هغه هیوادوال چی دا پاسپورتونه لری کوالی شی چی تر یادی مودی یی وکاروی او
په همدی موده کی د بریښنایی پاسپورت لپاره د اړینو سندونو د جوړولو کار هم بشپړ کړی.

