
 

 

پارلمان دولت آلمان  25.11.2015گذارش جلسه مورخ   

پناهنده گان افغان  معضله پیرامون  
 

 
کارشناس سیاسی ، اعضای پارلمان ،  20حدود ازاجندای جلسه به اساس راپورهای تهیه شده 

تان تهیه ومورد جروبحث آلمان ، سفارت آلمان مقیم افغانسفدرال وزرای داخله جمهوریت های 

با نظر داشت وضع فعلی ، ا راه حل مناسب پیرامون معضله پناهنده گان افغان ت قرار گرفت

 جستجو نموده ودرقانون اقامت آلمان تعدیل بوجود آورند.، افغانستان 

 مختصرراپور نشر شده : درباره حمایت ازمهاجران افغان .

ام دوباره افغانان طرح را جهت تعدیل درقانون اقامت درآلمان ، به ارتباط اعز پارلمان میخواهد

گرچه تابحال تعداد محدود افغانان مهاجر اخراج اجباری شده اند،  .به کشورشان ، را آماده نماید

 مهاجرین افغان کمک شده است. % 78چنانچه طی ماه های اپریل، می .جون 

که  ی وزرای داخله کشورآلمان توضیح گردیداکتوبر سال جار 28درکنفرانس مطبوعاتی مورخ 

شیوه کمک در رابطه به اخراج پناهنده گان تغیرخواهد کرد، گرچه دراین موقع بحرانی این 

وحساس است وتعداد کثیر مهاجرتازه آمده اند .اما نمیتوان افغانستان را از نظر پذیرش مهاجرین 

واین تصمیم بخاطرترس از اینکه، افغانانیکه تازه میخواهند افغانستان ت دوم قرار داد . عیدرموق

 ترک کنند، صورت میگیرد. را

ما با دولت افغانستان تماس گرفتیم و به موافقه رسیدیم که جوانان وافغانانیکه درسطح متوسط  

مقدار زیاد پول برای آبادی افغانستان کمک شده ، باید درمملکت خود باشند. دارند،زنده گی قرار

 باید افغانان در افغانستان بمانند.

 



به این نتیجه رسیدند که :  2015نوامبر  5جلسه مورخ ( در CDU,CSU&SPDاحزاب )

باید  و  داشت قانون مهاجرت اتحادیه اروپا مشکل استبا نظر ،آلمانبه قانون اقامت دید نظرتج

اقامت آلمان تعدیل صورت گیرد. دررابطه به قانون درمواد داشت شرایط فعلی افغانستان با نظر

      بایمرماریا دکتوررپروفیس  «مناطق امن اعمار کنیم  داخل افغانستانما باید در»  این نظریه

 (Frau Prof. Dr. Maria Böhmer  ) وضع  ومزارشریف بامیان در کابل ،" میگوید که

 ." امنیتی بهتراست

هرگاه وضع فعلی را بصورت عینی مورد بحث قرار بدهیم ، بعد از اینکه عساکر آلمان شهر 

قوای مسلح افغانستان سپرد،طبق به قرارگاه خویشرا لخ را ترک کرد ومزارشریف مرکزوالیت ب

 مصرف حفاظت قرارگاه خویش میباشند .گزارش بدست آمده قوای مسلح افغان 

 وضع امنیتی پشتونها دروالیت بلخ خراب است. -

 درمناطق والیات مرکزی پشتونها )کوچیها( امنیت ندارند. -

 وضع امنیتی کابل متزلزل است وخراب شده میرود. -

فعالً کدام الترنتیف جهت آوردن امنیت ندارد، امنیت وجود دارد ، گفته اند  اطق را کهلذا من

 .امنیت بمالحظه نمیرسد

)اقامت ( دلدونگ  Duldungافغان اخراج گردد، زیادتر آنان )  7000طبق پالن جدید باید 

  ه قانون اقامت آلمان اخراج جوانان مجرد را پیشبینی نموده استدارند، بخاطر اینکموقتی( 

 واین جوانان میتوانند درکشورخویش کارکنند وآینده داشته باشند.

درسال گذشته که بحث  (IMK) آلمانفدرال فرانس وزرای داخله وسناتوران جمهوریتهای درکن

مهاجرین را توقف داده اند. تنها شان باالی اخراج مجدد پناهنده گان بود، فعالً پروژه اخراج 

 افغانان مجرم را اخراج نموده ومینمایند.

تغیر بدهند این است که افغانانیکه تصمیم دارند میخواهند فعالً چرا اخراج نه نمودند ،دلیلکه  

 کشور خود را ترک بدهند وبه آلمان پناهنده شوند، میباشد.

از فرانکفورت به که  ( FAZ)اخبار  2015اکتوبر 6مورخ گزارش مطلب عمده دیگر،قرار

 نشررسید:

جنگهای زمینی جانهای بیشترمردم ملکی تشکیل میدهد که به اثرقربانیان جنگ افغانستان را 

خویش را ازدست میدهند، نه درخودکشی )بمهای انتحاری(، روز به روز افغانستان در پرتگاه 

طه عطف میباشد. ومقوله یکه شهر نابودی وجنگ قرار دارد. تسخیر شهرکندز توسط طالبان نق

 های بزرگ را طالبان گرفته نمیتواند، از بین برد.

 



-nach-rueckfuehrung-www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge

1062500.html-a-moeglich-kaum-afghanistan 

 

اخراج  افت ،انتشار ی بامُسول که دراخبار اشپیگل وزارت خارجه آلمان آقای مدیردرمالقات 

  . نیستافغانان فعالً امکان پذیر

 طبق راپور مُسولین سفارت آلمان در افغانستان که از کابل تهیه وارسال شده است : 

قویتر شده اند، ووضع امنیتی خیلی خطرناک شده است. خطر به  2011طالبان نظر به سالهای 

، حتی در محالتیکه میگفتند امنیت زنده گی مردم درهر شهر وقریه افغانستان بیشتر گردیده است

 است، فعالً خطرناک است.

زنده بخاطرو ،انستان، عدم امنیتفغطبق راپور سفارت آلمان درکابل : عامل فرارمردم از ا

 ماندن شان میباشد.

 تا : خواست یدولتمُسولین پارلمان آلمان از

ند که با نظر داشت فقره خویش صحبت کفدرال با مُسولین ادارات پناهنده گی جمهوریتهای  – 1

 قانون اقامت آلمان ، افغانان را اخراج نکنند. 60اول ماده 

          قانون اقامت آلمان   23وزرای داخله را وظیفه بدهد تا با نظر داشت فقره اول ماده  – 2

  ) اعطای اقامت( درقسمت افغانان رعایت گردد.

وپناهنده گان هدایت بدهند که افغانان را  وزرای داخله را وظیفه بدهند تا به ادارات مهاجرت – 3

( قبول نموده ، واذعان دارند که افغانان پناهنده هستند.وحق Asylberechtigterپناهنده )  

قانون اقامت آلمان ، از اخراج  60ماده  7و 5ارند، کمک نمایند. وبرخالف فقرات پناهنده گی د

 افغانان جلو گیری نمایند.

پناهنده گی هر فرد را به صورت جداگانه مورد  داده شود که ادعای داخله هدایتوبه وزرای 

 بررسی قرار دهند.

 آلمان جهت معلومات شما ارائه گردید. این بود فشرده محتوای جلسه پارلمان

 بااحترام

 عبدالواسع غفاری

 معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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