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 ۳۱/۰۵/۲۰۱۸               یدیسع نیصالح الد دوکتور
       

   

 تیو قوم تیجوانب تابع یبعض
 

 شوند:  رفتګدوحالت  در نظر   دیبا یبه نحو یزیو اثبات چ عیاین مسألهء وس یلحاظ حقوق از
 فکتو ) در واقعیت امر( .  ی  حالت د /۲(  و ی. جوره  ) از لحاظ قانونی  : دیبه فرانسو ایو   ورهی.  ی  حالت د /۱

اطالق  ی( برو فکتویو ) د یافغان متولد شده. از لحاظ واقع نیاز والد ایدر افغانستان متولد شده و  کهیهرکس مثالً 
 افغان میشود و افغان است.  

محروم کرد و به همه  یافغان تیتوان از جنس یرا نم ېکس چیه یمطابق قانون اساس یو از لحاظ حقوق ورهی ید
طه از لحاظ تار نیمردمان ا  دیوګراز مادر خود را فاش کند و ب یکس رګ. اما اشودیافغان خطاب م  ینو قانو یخیخ 
 باشد افغان نباشد.  شود،یاز آن منکر م یاست و و ندر ظاهر امر افغا ایدر اصل و  نکهی. باوجود استیکه افغان ن

 لی ملت تحم  یو حقوق یخیتار یها تیانتخاب خود را  در  خالف واقع نیاست که ا یستاخګو  تیایدر دن مشکل
 کردن   از پدر و مادر افغان متولد شده افغان  است. 

و چه کند؟ دفن کردنش را از  ونهګرا چ یدانست و یقابل  را ُکشت که برادرش بود و بعد نم لی: هابیقرآن قصهء
 ریرا تغ تیو آن  واقع نیا یاسیس التیو قیاس این مسأله با تما ستین ایزاغ آموخت... بحث طالب برادر است و 

 تواند.  یداده نم
 کردن   لیتحم رانیګانتخاب خود را بر د نیاست که ا یستاخګو  تیدر دنا مشکل
 . خواهندیم
تولد  یو زن یدر خانواده و رابطهء شوهر کهیدر جهان در مورد کس یو احوال شخص یمدن نیقوان ،یلحاظأ حقوق از

است  یکه خانم به آن کس متزوج است و بعد پدر کس شودیه مدانست یشده باشد، پدر طفل همان کس از لحاظ حقوق
مادر  یشخص در روابط ناروا نیشود که ا تعکس آن ثاب  کهی. اما در صورتکندیم ګیزند کجای یکه مادر به و

 .  باشدیم یشخص تولد شده و حرام
قسم  نیشناسد. ا یمادر پدر طفل را نم یحت  کهیو حرام شناسدیمادر  پدر طفل را م کهیهم انواع دارد. حرام یحرام

 کشور ماست.  یاسیس یاز چهره ها یدوم حالت بعض
هم کس و  یمعموالً  شهود و مستندات کار است اما  در مورد هیاثبات قض یاست که برا نیا ریګحالت ممکن د کی

ق است تا اتمام حجت بر مستنط ،یزی. اما در صورت اقرار به جرم و چردګیاقرار صورت   ه،یشخص بخاطر تذک
 دارند.  ییو جزا یدر تفاوت به قضایاي مدن یحت یکیهمه  موارد دهها بار نی. اابدیاقرار. را در زهءګیکند و ان
 یخارج ریګو د ییکایامر یکیکه  نیو خلط شده. مثالً طفل تولد شده از والد  کسیم نیمورد افراد از والد مثالدر

ً د نیکند و در ییکایامر تیدرخواست تابع تواندیباشد، طفل م ً  د کفتویصورت قسما جوره(  ی) د ورهی یو قسما
 است.  ییکایشخص امر

 دیبا ایشود. شخص در خواست کننده  یحاصل  نم تیهودیتولد شده باشد و مانند اسالم به اقرار   هودی دیبا یهودی
را درآن  یدیبعد از درخواست مدت مدشدن بدهد در هردو حالت و  یهودیدرخواست  ایباشد،  یهودی بهمتزوج 

 را دارد.  رندهګی میو تصم ریشان است که سخن اخ ینیرهبر د نیو عمل کندو ا ګیزند تیهودی  فیمجمع و کلکت
 است و نه حق.  ازیامت تیتوجه کرد که تابع زین یریګد یکیبه دقت و بار دیخارجي با تیموارد کسب تابع درګ
. قبول کردن کندیرد م ایو  دهدیرا م ازیامت نیا ای ریګو جانب د کندی، تقاضا م ازی، تقاضا کنندهء امت ازیکرفتن امت در
حق  نکهیا ریګردیکند. تعب یو در صورت رد ، تقاضا کننده،  مانند بدست آورندء حق تقاضا کرده  نم ستین بهیوج
 . شودیداده م ازیو امت شودیم رفتهګ
) تابعیت(  كه افغان شد با ملیت  كه یتینشنال میمفاه نیما در ب یبرداشت من و باورم  که در کشور ما و در زبانها به

و هزاره و ... شد سوء  کیدر واقعیت شبیه  و عین  همان افغانیت شد با مفهوم قومیت  كه پشتون، تاجک، ازب
 وجود دارند.  یتفاهمات و مغالطه ها

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sayeede_salahodin_jawaneb_tabeyat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sayeede_salahodin_jawaneb_tabeyat.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 درست ندارد.  یرګیکه همان ملت است بکار  تیاصطالح مل رګیاست که بکار  نیچنو فهم من  برداشت
 : افغانملت

 . یاضاف یرګی: افغان و بکار تیمل
 : پشتون، تاجک و هزاره و ...قوم

در هر و سادات  ستیقوم ن ییحیسلسلهء خانواده مانند  آل  یاهګماننًد قوم و  یاهګقوم و  یاهګمثالً سادات که  مسأله
 قوم وجود دارند. 

که درسه نسل پدر، پدر کالن و  تواندیاطالق شده م یبه کس یمال محمد عمر آخوند زاده( از لحاظ دینزاده ) اخوند
 . ستیجدجد، مدرس و مال باشد. لذا آخوند زاده مانند سادات قوم ن

 ریو غ یمسلک ریافراد غ رد،ګیصورت  کیو اکادم یدر سطح  مسلک دیبا کهیاست که در بحث ها نیمشکل ما در  
 صاحب نظر و بحث شده اند. 

و جنست ) ناترالیزیشن( کسب  تیفرمان تابع دیاالصل اول با  یدارم  که به اتباع خارج دیباور دارم و به آن تأک من
 آن.  بیکنند و در صورت درخواست و لزوم داده شود و بعد مسألهء تذکره و پاسپورت به تعق

  ؟یرفتګ: پاسپورت میپرسیپرسش از مهاجر افغان م نیاما ما افغانها در اول 
مغالطه  هی. ما قوم هزاره را با شعمیکنیپاسپورت خالصه م رفتنګما همه را در  ؟یرفتګ تی: تابعدیپرس دیبا کهیحال در
 یحیو مس عهیو  ...بلند رفتن  تعداد ش یحیمس عه،یش ،یمغالطه بس فاحش است و قوم هزاره ُسن نیا کهیدرحال کنند،یم

 اند.  رکقابل د رانیو پول ا یمهاجرت لیمسا ریتحت تأث
 :کنمیرا جمع م  ندهګو بحث پرا ریګد  اسیق کیاما  و

خاص جواز  یها جریپورس یو حزب با ط ینیو به آن کتلهء د یرا راجستر کرد به نام و ینیحزب و کتلهء د هرکس
که سابقهء  ینید یدر  مورد احزاب و کتله ها ییجهان و اروپا ی. اما در بخش از کشور هادشویداده  م تیرسم
 لیمعمول و طو یها جریضرورت به پروس رو راجست تیهو تیدهه دارند  درآن کشورها  دادن جواز و تثب نیچند

 ندارد. 
 تنظیم و توافق شود.  زیمسأله ن نیکشورما ا لیمسأ یادیز یاست که مانند. عرصه ها ضرورت

 یکارت بانک یو حت یوریدر سنسیپاسپورت و ال م،یتولد خط، سند اقامت موقت و دا ت،یاوراق  و اسناد تابع دیتوح
 ،یاسیس یاند که به صورت قطع در برنامه ها ریو ممکن آن مدارک و تداب یمنطق دیاسناد و مدارک قابل توح

 بس مهم دارند.  ریکشور تأث یتیو امن یاقتصاد ،یاجتماع
 

 انیپا یب انیپا
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