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 اتباعو د استوګنځي قانون په اړه   یپه هامبورګ کې د افغان   الرښوونېبعضی مهمی 
 

 .يیږ نه ستن  وکیڅبه افغانستان ته ه  ېپور  ایتر بل خبرت
 

چې د هامبورګ   لیډ  ه نارین او  ی ، په ځانګړې توګه افغان میرمنحاضر وخت یا هم اوسنی وخت کی په  
یا د بیرته ستنیدلو په اړه معلوماتو ته اړتیا   الرښوونو دوی د استوګنځي په اړه  قانوني  ی، د اوسیدونکي د 

 :اشاره کیږیپه دې اړه ځینې ټکو ته دلته دې دلیل ، هم  په . لري
 
  23617نیټه کی  30.09.2021ته په کتو سره په اوسني شمیرې د  د راجستر  د مرکزي دفتر  بهرنیو چارود 

هامبورګ په   ی. دی ته په کتلو سرهګ کې ژوند کو امبوره تابعیت درلودونکی دی په    ستاند افغانکسان چی 
یی د    څخه، ډیرینانو له ډلی افغا دغو  د   .دی کډوالو دلی له درلودونکو څخهافغان لوی ترټولو   د  آلمان کې

  .راتلونکی لپاره مثبت لیدلوری لری 
       
    .ایستل کیدای نشی   د هیواده لري،و  تابعیت څوک چې د آلمان  هغه  هر د المان د قانون په مطابق  . .1

د افغانستان تابیعت لرونکی د المان تابیعت   ه اضافهکس  10000 تر  کاله راهیسی 2010 د  یوازې 
تابعیت یې ترالسه    المانی راهیسې افغانان د هغو لویو ډلو څخه دي چې کال  2014او له  منلی،

  تابعیت   ستانافغانیا هم  او  المان دوه تابعیت د بیلګې په توګه د د کړی. همدارنګه، که دا اشخاص 
ته هڅوي،  اخستلو  تابعیت   د  هیواد   دید  مجلس، خلګ سنا د  دوی به ونه ویستل شي! درلودونکی وی 

  اخستلو په تابعیت   دوی د تابعیت لري  ال اوس هم د افغانستان  چې  افغانان څوک  هغه او په بدل کې 
 .مرکزی دفتر تول مینه والو ته به دی باره کی مرسته کوی مهاجرت . د باندی خبرویشرایطو 

 
 

ټولو  لري. دا   هم   حق  ی دایمي استوګنوګنی اجازه لری دوی د د است ټول هغه کسان چې په آلمان کې  .2
په رسمي توګه   پیژندل شوي او  رسمیت  په  نه  غوښت  ندګیچې پخوا یې د پناه هغو کسانو ته مربوط دی 

افغانان د   2100اوس مهال شاوخوا  وی.   سره خپلوانی تابعیت لرونکی آلمانهم د یا   پناهنده شوی
اجازه لرونکی به هیڅ وخت و نه ایستل   یا دایمي استوګنې  او د دی استوګنی  .استوګنې اجازه لري

 .شی
 
 

چې د یوې ځانګړې   ددی حق لری لري،  اجازهې ځهمدا رنګه، هغه کسان چې اوس مهال، د استوګن .3
تابعیت لرونکي   یافغان  کسانو ته چی د  13000اوس مهال، دا    . کی پاته شیآلمان  پوری په   مودې

د بیلګې په توګه، یو   کله چی  ورکول کیږي  په هغه صورت کی . د استوګنځی اجازه مربوط دی دي
  ، او شوی ویلخوا د کډوال په توګه پیژندل  BAMF مهاجرت او کډوالۍ ادارې  دولت د  کس د فدرال

د   هغه سربیره   . د نه ایستل کیږی  د شخصی حفاظت تر څنګ د هیواده هم په دی شکل سره دا شخص 
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  ترسره کولو په شرط همدندې   یو مسلک له زده کری او یا هم د  لو، د ایاوسیدلو اجازه د کورنۍ مس 
په ټولنه کی د یو ښه او بریالی ادغام نه وروسته هم امکان لری چی د  ورکول کیږي. برسېره پردې، 

 .سه کری  یوی مودی وروسته د تل لپاره د استوګنی اجازه تر ال 
 
 

نوی استوګنځی اجازه  چې ایا د  څیرنه به وشی  ، پای ته ورسیږی   ی وخت اجاز د  ې ځد استوګن کله چی  .4
تمدید  استوګنې جواز  څیرنی وروسته به د  موجود دي او د هم شرایط ال تر اوسه د ورکولو لپاره 

د څیرنی په دوران کی   البته   .به په عامه اصطالح تصدیق نامه ورته ورکول شی پدې دوره کې    .شی
 به هیڅ کوم د وطنه د ایستلو پروسه  عملی نشی.  
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.  ورکول شیبه د استوګنې جواز   ته ، دوی جریان کی وی قضیه په  یو شخص د پناهنده ګی که د   .5
د دې ډول استوګنې جواز  ان چی افغانی تابعیت لری کس   1850ټولټال  په اوسنی وخت کی  

دفتر ته   BAMFقضیه په اره اسنادونه د لرونکي دي. هرڅوک حق لري چې د خپل کډوالۍ 
بشپړتیا په اړه پریکړه  ی قضیو د ریښتیاوالی او کډوال دفتر همدارنګه د  BAMF د وراندی کری. 

ساتنی او د هغه د اخراج د متوقف کولو لپاره امکانات   د هغه شخص د  کوي، او همدا رنګه
به په انفرادي توګه د هغه کس د اوسني وضعیت  د هر شخص قضیه . په دې حالت کې، برابروی 

بهرنیو چارو وزارت، او په  د  . ستنیدلو ته مجبور وی څیرل کیږی په پام کې نیولو سره که بیرته 
دی شخص د قضیه پوری  ټول هغه معلومات چې د د دفتر څخه   UNHCRد  ځانګړې توګه 

 .کیږی ارزول مربوط وی 

 د پناهنده ګی د شرایطو لپاره د قانون څلور مختلف ډلی وجود لری. 

 ماده ته په کتلو سره  16aد پناهنده ګی حق د اساسی قانون د  -

ه حق کی په یو  سیاسی پناهنده ګی ) د دولت د اساسی قانون پر بنسټ( کله چی د دی شخص پ
خاص ډول باندی تضاد یا هم تبعیض شوی وی ) د مثال په توګه د مدنی حالت یا هم جنسی  

 مسایلو له امله( 

د پناهنده ګانو حفاظت او ساتنه ) د جنف د کډوالی د کنوانسیون پر بنسټ( د کډوالی د قانون   -
 ماده ته په کتلو سره  دریمی

که  غړیتوب له امله د  ، قومی، سیاسي عقیدې، یا د یوې ټولنیزې ډلې سره ی، مذهبژادید ن
؛ نه یوازې د  چیری شخص د تعقیب په ویره کی وی او ددی ثبوتونه وراندی کوالی شی

 .ویره  تعقیب لخوا د دولت 

 ماده ته په کتلو سره  4شخصی ساتنه د پناهنده ګی د قانون د  -

تر هغه وخته چی  د قبولی لپاره مهم دالیل موجود وی چی دا ثابت کرای شی چی یاد شوی  
شخص په خپل اصلی هیواد کی د جدی خطر سره مخامخ دی، نه یوازی هغه خطرونه چی د  

ماده کی یاد شوی همدارنګه نور خطرونه لکه د قومی او ملتی   دریمهپناهنده ګی د قانون په 
 جنګونو له امله.  

 پراګراف پر بنسټ  7او یا هم  5ماده د  60یواده د ایستلو ساتنه د قانون د د ه -

د   EMRKد هیواده د ایستلو د خطر په حالت کی، کله چی د بشر شخصی حقوق کوم چی د  
یی ساتنه کیږی تر پښو الندی شی او یا هم د دی شخص په هیواد کی مذکور  دفتر لخوا 

 دی شخص د ژوند او یا هم ازادی ته متوجه وی.  شخص ته کوم بل ځانی خطر، او یا هم د 
 

د اداری د مثبتی فیصلی په نتیجه کی د استوګنی اجازه د خارجی اتباعو د دفتر لخوا   BAMFد 
  42،4د افغانی تابعیت لرونکو لپاره   د ساتنی سهمیه  کال کی  2020شخص ته ورکول کیږی. په 

ته په کتو   ت یدا کچه به د افغانستان اوسني وضع  ا یا  ېدا به معلومه شي چ . برابر وفیصده سره 
 . او که یه شي  هړلو

 
لخوا د منفی فیصلی په صورت کی ددی شخص دوسیه یا هم قضیه د یوی بلی   BAMFد 
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خپلواکی اداری لخوا څیرل کیدای شی. په انفرادی دوسیو کی د دیر مختلف او یا هم سختو قضایاو  
د ددی شخص د ساتنی د حق درلودلو په باره کی به په نهایی   له امله عموما د پناهنده ګی نتیجه او 

شکل باندی په محکمه کی تصمیم ونیول شی. د دعوا په جریان کی به د اوسیدلو اجازه باقی پاته  
شی. د  پناهنده ګی د اوږده تصمیم نیولو په پروسو کی، د افغانستان د شرایطو په تغیر کی هر  

ناهنده ګی د قضیی سره ربط ولری ددی شخص لپاره د یوی  هغه پیښه چی د یاد شوی شخص د پ 
 )نوی دوسیی( د خالصولو سبب کیدای شی. 

 
څه به وشی کله چی د پناهنده ګی قضیه په نهایی توګه منفی فیصله شی؟ د قانون پر بنسټ د   .6

د §  هر هغه وخت چی   يیږ ته رس  یاجازه پا  ې نګ د استوهیواد څخه د وتلو پروسه شروع کیږی. 
67 AsylG  او د   ماده سره سم د پناهندگی د قانون ددی ماده سره سم شرایط یی برابر وی

BAMF  د خارجی اتباعو ریاست مکلف دی، چی د ټاکل   . وی   هړکیپر اخری و نهایی  ه ړکیپر
شوی مودی څخه وروسته د هیواد څخه د ایستلو پروسه عملی کری. دا قضیه اوس مهال په  

 کسانو ته مربوط دی.  1100هامبورګ کی د 
 
 

د هیواد څخه د نه وتلو لپاره دا هم امکان لری چی داسی حاالت مینځ ته راشی کوم چی د خارجی  
اتباعو حقوقو پوری اره ولری، د مثال په توګه کله چی د خاوند، د خانمی او یا هم د اوالدونو د  
ه  استوګنی موده نور هم پاته وی، سخت او خطرناکه ناروغی او یا هم نور خاص حاالت. د اوږد 

شماره کی یاد شوی دالیل هم د هیواد څخه د وتلو   5او  4وخت لپاره د اقامت په حالت کی په 
 مانع کیدای شی. 

 
نور هغه دالیل چی د هیواد څخه د وتلو مانع ګرځی، کیدای شی چی د محکمی د ختم څخه  

په    وروسته هم د هامبورګ د ښاروالی ته د اسنادونو د وراندی کولو په شکل منځ ته راشی. 
ښاروالی کی د اسنادونو د راټولولو په کمیسیون کی به د هر شخص اسنادونه په انفرادی او  

ډیرغور سره وڅیرل شی، دغه اسنادونه امکان لری چی ددی ځایه څخه د سنګینو حوادثو و دفتر  
 . ته  هم انتقال شی 
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وجود بیا هم  مثبته نتیجه    د هغو کسانو لپاره چی پناهنده ګی یی رد شوی وی خو د هغه با  .7

درلودالی شی هغه کسان دی کوم چی د یو مسلک په زده کره باندی پیل کوی. په عامه  
 60a AufenthGقانون کوم چی د اساسی قانون د استوګنی قانون د  2+3اصطالح باندی د 

i.V.m. § 60c AufenthG  کالو څخه   درو خط کی یاد شوی، چی د  3پراګراف او  2ماده

کالو لپاره   دوه اضافه د دولدونک ورکول د یو مسلک  د زده کری او د هغه څخه وروسته د 
ماده پر بنسټ په دی هیواد کی د کاری     19dنور هم د اقامت تمدیدول د استوګنی د قانون د 

ید موجود وی، کوالی شی د  اقامت زمینه برابروی. او که چیری د کار سره یو کافی میاشتنی ا
اقامت اجازه تمدید شی او ددی ټولو شرایطو په درلودلو سره هم امکان لری چی د استوګنی  

قانون د هغو کسانو لپاره چی زحمت باسی او خپل ځان د المان په   2+3اجازه ورکول شی. د 
مهاله او  کاری ټولنه کی په ښه ټوګه داخل کری یو ښه او مثبت لیدلوری دی، او د اوږد  

مطمینه اوسیدلو چانس هم برابروی. د ال زیاتو معلوماتو لپاره کوالی شی چی د انترنیت دی  
. د پناهنده ګی د  ./http://www.hamburg.de/yourchance صفحه ته مراجعه کری 

یر امکان لری چی د یو مسلک د زده کولو  پروسی او یا هم د محکمه د دعوا په جریان کی ډ 
د قانون څخه ګټه پورته کری. په دی جریان کی به هغه ډولډونګ چی   2+3په مرسته د 

په    ېقاعد   ېو ید   شخص ته ورکول شوی د قانون د مادی پر بنسټ بیرته نه اخیستل کیږی. 
 پورته کوي.   هګټ  خه څاو کوچني ماشومان هم د مقرراتو  ېرمنی میاد شوی کسانو د  ه، ګتو

 
د قانون د   ېن ګاستو لپاره( د  اشتوی م 18د   ه ږترلږلپاره )ل ې دند  ېمود  ېد ږد او ، ېپرد  ره ېبرس .8

60d    §AufenthG  30وروسته، د  ې شي. له د  ی د یورکول کدولدنگ سره سم د کار  
په دوامداره    ېلپاره چ انویشي د هغو بهرن ید یاجازه ورکول ک  ې نګ وروسته، د استو اشتو یم

  6 ،د ماده  25bقانون د  ې نګ د استو  ې ک طو ید ژوند شرا ت ید آلمان د فدرالي جمهور ه ګتو
او   ېرمنیمیاد شوی کسانو د  ه،ګپه تو   ېقاعد  ې وی سره سم مدغم شوي وي. د  رافګپرا

 پورته کوي   هګټ خه څمقرراتو   ېکوچني ماشومان هم د د 
 

هغو کسانو په منځ کی کوم چی ډولډونګ لری ځینی داسی   1100په اوسنی حالت کی د  .9
کسان هم شته چی د ډیرو کلونو راهیسی د ځینو شخصی دالیلو د درلودلو له امله د هغوی د  

هیواد څخه د ایستلو خبره نه ده رامنځ ته شوی او په راتلونکی نژدی کلونو کی به هم ددوی د  
خارجی اتباعو دفتر اوس مهال د پخوانی دوسیو په  هیواد څخه د ایستلو خبره منځ ته رانشی. د 

څیرلو باندی مصروف دی، تر څو پوه شی، چی تر کومه حده د استوګنی قانون دغه کسانو ته  
 دلته د پاته کیدلو اجازه ورکوی. 

 
پس له دی ټولو په هامبورګ کی د مجموع په پرتله ډیر کم شمیر افغانان پاته کیږی، چی دا ټول  

د حالت سره برابروی نه کوی. او همدارنګه هغوی ته هیڅ کوم داسی خاص او یا   قوانین د هغوی 
هم شخصی دلیل نه پاته کیږی، کوم چی د هغوی د اخراج یا هم ایستلو مانع شی. ددی یاد شوی  

خلګو ډله په طبعیی شکل سره همیشه په تغیر کی دی، خو په عمومی ټوګه ددی خلګو د ډلی  
و کی محدود دی. هیواد ته د ستنیدلو نه مخکی، ټول هغه کسان چی  رقمی عداد  دوه غټوالی په 

غواری په داوطلبانه الره دا هیواد پریږدی او خپل هیواد ته ستن شی، ورته د مالی مرستی  
کسه د افغانستان تابعیت لرونکی په   455کال راهیسی د هامبورګ څخه   2016پیشنهاد کیږی. د 

 ری. داوطلبانه شکل یی دا هیواد ترک ک

http://www.hamburg.de/yourchance/

